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ÖN SÖZ 
Rabman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla= 

Hamd,-· bizi yoktan var eden, hidayete erdiren, Alemierin Rabbi Allah'a 
.mahsustur. Salat ve Selam K8inahn efendisi Hz. Muhammed (SA V)'a Aline, 
Ashabına ve Etbaina olstm. 

Hz. Nuh (AS) kıssası Kur'an'da en fazla yer alan kıssalardan birisidir. Hz. 
Nuh (AS) 950 yıllık ömrü.yle en fazla yaşayan Peygamberdir. Aynca insanlık tari
hine "Büyük Tufan" olarak geçen olay da Hz. Nuh (AS) 7JITI]anında wku bulmuş
tur. Semavi kitaplar da, dinler tarihin de, mitoloji, Arkeoloji'de destanlarda ve ef
sanelerde yer alan tufan hadisesinin evrensel olup olmadıAt konusu araştırılması 
gerek önemli hususlardandır. 

Yine Hz. Nuh (AS)'m o�u ile olan ilişkiler; OıJ.unun inanmayanlarla bir
likte olması; Eşinin Kur'an-ı Kerimde ihanet eden iki kadından biri olarak zikre
dilmesi de Hz. Nuh (AS) 'ın kıssasının önemini belirtınesi bakımından yeterlidir. 
Bu saydığımız nedenler Hz. Nuh (AS) 'm kıssasına yüksek lisans tezi olarak seç
memize neden olmuştur. 

Hz. Nuh (AS) Kur'an'da en çok zikri geçen peygamberlerden birisidir. 28 
Sure, 43 ayet ve yerde kendisinden, doArudan bahsedilir.1 Dolaylı veya di�er pey
gamberlerle birlikte zikredilen ayetler hesaba katılırsa Hz. Nuh (AS)'dan bahs edi
len ayet sayısı 132 yi bulur. 

Hz. Nuh (AS)'m bahsi en çok A'raf, Hud, Mü'minun, Şuara Kamer, ve 
Nuh surelerinde geçer. Bunların dışında Hz. Nuh (AS) 'm zikri 25 surede geçer. 

Hz. Nuh (AS)'dan söz eden ayetler ondan son derece geniş bir perspektif 
içerisinde bahseder. Bu genişlik eski Mezopotamya'run yönetim, ekonomik, sosyal 
ve hatta dini yapısına işaret edilir. Bu durum Hz. Nuh (AS)'ı sadece kendisinden 
biyografik olarak bahs edilen bir kişi olmaktan çıkmakta, içinde bulundt$1 şartlar
la ortamında. vermiş olduAn mücadelesi hakkında da bilgi vermiştir. Hz. Nuh (AS) 
kavminin dwıununa baktıAumz zaman, toplum yapısı olarak eşitlikçi olmayan sı
nıfsal bir toplum yapısı özelliA:ini taşıdı� görülmektedir. Kur'an'ın açıkça belirtti� 
gibi Hz. Nuh (AS) 'm kavmi insanlan zengin, fakir diye ayıran, fakiriere hor bakan 
ve fakirleri bayablık ve basit görüşlülülde tavsif ettikleri görülür. Fakirleri bay Ş 
kimseler olarak nitelerken de ayrıca kendilerinin irummamalarına bir sebep olarak 
gösterdiklerine2 şahit oluyoruz. 

Aynca topbunun dini ve inanç yapısı bakımından da bozulduıuna şahit 
olmaktayız. Bunlar zaman 7aman de�şik. putlara taparlardı. 1leri gelenler kendileri 
inanmadıkim gibi halktan da kimsenin Hz. Nuh (AS)'a inanmamast için ç$da 
bulunuyor, Halkın duygularını istismar ediyorlardı. 11Dediler ki: Tanrılannızı bı-

1 cn-Nccc:ıır Abdulvahhab; Kıııasu'l Enbiya 8.46 
ı Şuara. 26/111 
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rakmayın, ne Vedd'i ne Suva'ı ne de Yagus'u, Yauk'u ne Nesr'i bımkmaym"3 Bu 
ayetlerden toplumun gerek sosyal dengesinin, bozuldugunu, Avam ve Hava tabaka
lannın oluştuAunu; gerekse inanç bakımından da yozlaşıp dejenere oldugunu gös
termektedir. 

lnsanhk tarihinde gerek inanç yozlaşması gerekse ekonomik ve sosyal den
genin bozuldugu zanuuılarda: Hak. OlçUSUnü te'sis eden peygamberlerdir, imumlık 
tarihi boyunca hakka dayalı eşitlikçi yapılanmanın bayraktartıAtm peygamberler 
yapmış ve gücün haklı olması kriterlerine göre yapılanmış, toplulukları, Hakkın 
güçlü olması, kriterine göre yeniden oluşturmuşlardır. 

Bu konuda Ulu'l Azm bir peygamber olarak Hz. Nuh (AS)'m ayrı bir ö
zelli� bulunduAunu belirtmemiz gerekir. Çonktl kendisi bir peygamber olarak, 
bozulan inanç sisteminin yeniden fitrat dinine "lslaın'a" dönmesi için çaba sarf et
ti� gibi: Bozulan sosyal dengenin de yeniden yapılanmasmda hak tan yana tavır 
takınmakla siyasi bir lider olarak da ortaya çıkmaktadır. Kavminileri gelenlerinin 
inanmalan için; yanındaki fakir insanlan kovmalarını istemelerine karşılık "Ben 
inananlan kovacak deAilim"4 diyerek haktan adaletten, inananlardan fakirlerden 
yana oldugunu ilan etmiştir. 

Kur'an'da aynca Hz. Nuh (AS)'m eşinden ve çocugundan da bahs edil
mektedir. Bu yönü ile bir baba ve eş olarak Hz. Nuh (AS)'ın bir başka örnek kişi
ligi ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerimde Hz. Nuh (AS)'m eşi ve çocugundan bah
setmesi sadece onlardan haber verip tarihi bilgi vermek deAil toplumlann nesiller 
boyunca böyle bir olayla karşılaştıkları, zaman nasıl bir tavır takınmaları gerekti
Aiıli açıklamaktadır. 

Görttldügtt gibi Kur'an-ı Kerimde Hz. Nuh (AS)'in son derece degişik 
yönlerinden bahsetmektedir, Nebilik, Yöneticilik din adamlıgı, babalık ve eş olma 
durumlan bunlardan sadece bir kaçıdır. Çalışmamızda yeri geldikçe Hz. Nuh 
(AS)'ın bu özelliklerine işaret edecek ve deAerlendirmeler yapmaya çalışacaAtz, 
Bununla beraber Hz. Nuh (AS)' m bu yönleri uzmanlar tarafindan detaylı bir şekil
de ele alınması halinde Hz. Nuh (AS)'ın kıssasının sadece kuru bir tarih olmadıgı, 
ve günümüze yansıyan bir çok yönünü olacaAı gOrt1lecek:tir. 

Kur'an'da Hz. Nuh (AS) �m yer alınası ve O'nwı mtıcadelesinden bahsedil
mesi aynı zamanda inanç sistemi dejenerasyona uA:ramış, sosyal dengesi bozulmuş, 
bir toplwnwı kriterlerini de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Toplumsal oluşwnun, temel kriterlerine varış, Kur'an'ın HUda, yeni yol 
gösterici niteliAine de uygundur. Buna göre inanç sistemi dejenere olmuş, sosyal 
dengesi bozulmuş, bir toplumwı deger yargıianna karşı mücadele edenler. Hangi 
çaAda olW"Sa bu bozulmuş yapıyı Hakka çevirme metodlannı, anlatılanları tetkik 
etmek, suretiyle bulabilirler. Hatta bunu daha da genelleştirerek Hakka dayalı eşit-

�Nuh 71123 
-4 Şuaıa 26/14 
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likçi sistemleri hakim kılahilrnek için hangi metodların kullanılması gerektipu 
tesbit etmek de mümkundür. Hz. Nuh (AS)'m kıssasırun Kur,an,da bu kadar uzun 
yer aldı� açıklayan önemli nedenlerden biri de bu olabilir. 

Bu çaİışmamJzda ayetterin dışında en çok başvurduAuınuz kaynaklar; 
Taberi'nin Camiu'l Beyan'ı, Zemahşeri'nin Keşşafı, Beydavi'nin Envanı't Tenzil'i, 
Nesefi'nin Medriku Tenzil'i, Hazi'nin Lubab-u Te'vil'i, Kurtubi'nin Cemiu'l 
Ahkam'ı, Fahreddin Razi'nin Mefatihu'l Gayb'ı, İbn-i Kesir'in Tefsiru'l Kur'ani'l 
Azinı'i, Suyuti ile Mahalli,nin ortaklaşa yazdıklan Tefsiru Celayleyin'i gibi klasik 
kaynaklardan başka Şeukani'nin Fethul Kadiri, Kasrmi'nin Tefsuru.'l kasimi'si, 
Seyyid Kutup'un Fizilla'l Ku r'an-ı ElmaJının Hak Dini ile Meududi'nin Te:fhimi ve 
Sabuni'nin Safvetu' Tefasiri, gibi ÇaAdaş tersirler kaynak olarak kullanılmıştır. 

Bunun dışında Buhari ve Müslüm'in Sahiheyn'leri ve bunlann Şerhled 
lbni Mace, Tirmizi, Nese-i ve Ahmet b. Hanbel'in Sünenleri el Hindi'nin Kenzu'l 
Ummalı baş vurolan di� kaynaklar olmuştur. 

Aynca. Lisanu'l Arab ve Bahnı'l Muhit gibi Lugatlara da baş vurdugumuz 
kaynaklar olmuştur. 

Ayetlerin mealleri, çogunlukla Arapça asılların Ttırkçe kalıpları içerisinde 
ifadesiyle verilmiştir. Ayetin ifade etti� anlamın öncelikle metnindeki orijinalın 
görülmesi amaçlanmıştır. 

Konuyla direkt ilgili bir diF kaynaklar grubu da, Peygamberler tarihi diye 
bileceAimiz, Kısasu'l Enbiyalardır. Sa'lebi'nin Araisu'l mecalis olarak şöhret bul
muş Kısasu'l Enbiya'sı ile birlikte ibni Kesit'in Kısasu'l Enbiyası Tabara'nın Kur' 
anda peygamberlik ve peygamberimiz adlı peygamberler Tarihi, Abdulvahhab en 
Neccar'm Kısasu'l Enbiya'sı Seyyid Şerif murteza'nın Tenzilu'l Enbiya'sı, yararlan
dıAmuz diğer kaynaklar olmuştur. 

Ayrıca Taberi'nin Tarihu'l Umem ve'l MülUk'U lbnU'l Esir'in el Ksm.i.l fit 
Tarihi, lbnu Sa'd'm Tabakatu'l Kubra'sı lbni Kesir'in el Bidaye ven-Nihaye'si, 
Muhammed Mesud veRıfat Cuma'nın Tarihu'l ümmeti'l Vahide'si el meydani'� 
Nuh ve Kavmuhu fıl Kur'an'il Mecid'i, kendilerinden Tarih eserleri olarak yarar
lımdıguruz eserlerdir. 

Aynca. konu ile ilgili olan, Ali Muhammed Beca.v� Muhammed Ebu'l Fadl 
tb� es Seyyid Şehate, ve Muhammed Ahmed Ca'du'l Mevla'nın Kıssasu'l 
Kutan'ı, Said Şimşek'in Kur'an K.ıssalarına Giriş'i, Seyyid Kutub'un et Tafsinı'I 
Fenni Fil Kur'an adlı eserlerde başvurdugumuz kaynaklar arasındadır. 

Çalışmamız esnasında konu ile ilgili olarak dinler tarihi ile ilgili eserler, 
Arkeoloji, Mitoloji ve Jeoloji ile ilgili eserler ile Ansiklopedilerin Nuh ve Tufan 
maddeleri başvurduAtımuz önemli kaynaklar olmuştur. 

Yine çalışmamız esnasında Hz. Nuh ile ilgili Ahdi Atik ve Ah.di Cedid'e 
baş vurulmuş, Kur'an'la mutabık olmayan yerlere işaret edilmiş, Kur'an'la uygunluk 
arz eden yerlerin ise daha detaylı bir şekilde oldugu görülmüştür. 
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Kur'an ifadelerinden Hz. Nuh (AS) 'ın tarihi bir şahsiyet old$ açıkça 
anlaşılmaktadır. Bu önümüze Hz. Nuh (AS)'m tarihi olarak zamanlaması proble
mini de getirmektedir. Kur'an'da bu konuda açıklayıcı bilgiler ve tarihlere rastlan
mamaktadır. Bu bakırndan Hz. Nuh (AS)'ın tarih öncesi bir dönemde yaşadıAtm 
biliyoruz. Ama hangi tarihte ve dönemde yaşadıAı hakkında fazla bilgiye sahip 
deAiliz. 

Bu çalışmamızda Hz. Nuh (AS) 'ın dini boyut dışındaki yönleriyle de orta
ya koyabilmek için büyük çaba sarf edilmiş, Kur'an'ın ön gördttlü çerçevede tarihi 
kronolojik bir yöntem işlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, 5 bölümden oluşan te
zimizin girişte, kıssanın tarifı, Kur'an kıssaların asıl ve tali gayeleri üzerinde du
rulmuştur. 

!.Bölüm Hz. Nuh (AS)'ın peygamberlik öncesi hayatına ayrılmıştır. Hz. 
Nuh CASYın kimligi, şekli şemaili ve ömr11 ile soyu incelenmiştir. 

2.Bölüm Hz. Nuh (AS)'ın peygamber olması ve tebli� SU.recini ifade eder. 
Bu bölümde Hz. Nuh (AS)'m kavmini davet etmesi, kavminin sosyal durumunun 
nasıl olduAunu, davet karşısında takındıklan tavnn ve tepkinin ölçüsü ile Hz. Nuh 
(AS)'m çektiAi sıkıntıların incelendiAi bölUmdür. 

3.Bölümde ise: Bu işkence ve sıkıntılann had safhaya ulaşması neticesinde 
Yttce Allah'a iltica eden Hz. Nuh (AS)'a Yüce Allah'ın gemiyi yapmasının emre
dildiği, geminin yapımı esnasında kavminin davranışlannı, tufandan başlaması, 
tufan esnasındaki olayları, gemiye kimlerin bindirildiAi ve geminin nereye indiAi 
hakkında bilgiler verilmiştir. 

4.Bölum ise "tufandan sonra hayat" başlıAınt taşı.makta dır bu bölümde 
sulann çekilmesi ve geminin yere inmesinden sonra hayatm nasıl devam ettig:ini; 
Hz. Nuh (AS) 'ın insanlığın ikici babası olup olmadıAı konularına açıklıkların ge
tirildiAi konulan; Hz. Nuh (AS) ile oAullan arasındaki mtınasebeti, Hz. Nuh 
(AS)'m oAullanna tavsiyeleri; Hz. Nuh (AS) ile Hz. lbrahim (AS) arasındaki soy 
direAi konularını içennektedir. 

S.BölUm "Hz. Nuh (AS)'ın k.ıssasından alınması gerek dersler' başlı� 
taşımaktadır. Bu bölümde Hz. Nuh (AS)'m eşi ve çocuguruı karşı takındıAı tavır 
lslam'a göre soy neseb baglılıAı ile itikadi bag arasındaki fark incelemekte; Hz. 
Nuh (AS) kıssası ile diğer kıssalar arasındaki irtibat kurulmakta ve gO.nümüze göre 
alınması gereken dersler konusu incelenmektedir. 

Çalışıruunız sonuç başlıgı ile son bulmaktadır. Bu bölumde ise Hz. Nuh 
(AS)�ın tarihi şahsiyet olarak örnek kişiliAinin Kur'anda ele alınış şeklinin günU
müze bir çok konuda modellik yapabileceAi ve gttnümüzle irtibatı belirtilmekte 
konu ile ilg ili yapılan yanlış ve hurafelere dikkat çekilerek son bulmaktadır. 

llmi çalışmalar ancak uygun olan ilmi ortamlarda yapılabilir. Bu ortamın 
oluşabilmesi u1ku ve atmosferi geniş olan ilim adamlarının çalışmalarda yol gös
termesi ve çalışınaya kaynak olarak ilmi eserlerin bulwunası sag:J.ıklı sonuca varma 
da önemli bir husustur. llim adamı ve akademisyen böylesi bir ortama muhtaçtır. 
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Bana bu tez çalışmasmda boyle bir ortamı hazırlayan ve yardımlarını esirgemeyen, 
Harran Üniversitesi llahiyat Fakttltesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Musa Kazım YIL
MAZ beyefendiye ve tez danışmarum Sayın Yrd. Doç. Dr. Hikmet AKDE:MlR be
yefendiye sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. 

Ayrıca gerekli kaynaklann temininde yardımlarını esirgemeyen, TOrkiye 
Diyanet Vakfi İslami Araştumalar Merkezi KUtuphane ve Döküman tasyon Mtıdtt
ı11 Sayın Ayhan AYKURT beye diAer yetkililere de teşekkür ederim. 

Yine tez çalışmamda bana kaynak temini, İngilizce kaynakların tercümesi 
ve tezin tashihi konusunda yardımcı olan muhterem zevata da ayn ayn teşekktır 
e4erim. 

Bu tez çalışınarnı tamamladı� için Allah'a hamd ediyoruz. Bu çalış
manın kusurdan beri old$ iddiasında dellliz. ÇUnkU beşer olarak kusursuz ol
mamız veya kusursuz eserler meydana getirmemiz mümkün deAildir. Ancak bu ça
lışmam da başta tez danışmanım, Yrd. Doç. Dr. Hikmet AKDE:MİR bey-efendinin 
titiz takip ve destekleri olmasaydı bu eserin ortaya çıkması mtımktın olmayacaktı. 
Buna raAmen eAer eksipııiz varsa ilim erbabı kişilerin samimi ikaz ve uyarılaıma 
açık oldu.Aumu beyan eder, bu konudaki yapıcı uyanlardan dolayı şimdiden teşek
kür etmenin bir hak biliriilik gere� oldugunu ifade etmek isterim. 

Çalışma bizden tevfık ve başarı yüce Allah'tan dır. 
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GiRiŞ 
KIŞSALAR HAKKINDA GENEL BILGI 

VE KUR'AN'DAKI KISSALAR 

Kıssalar; Kur'an-ı Kerim'in bir cUzU.dürJ ve bizzat Kur'an'ın kendisidir. 
Vahiy .m.ahsulu olan kıssalar; Kur'an-ı Kerim'de bUyük bir yer tutar.1 

Kıssalar vahy mahsulu olduguna göre gayesiz bir şekilde anlatılmıştır. E
betteki kıssaların anlatımında bir gaye ve hedef olmalıdır. Ancak bu gayeterin ve 
hedeflerin açıklanmasına geçmeden önce kıssaların ne oldııgunu izah etmek gerek
mektedir. 

A) KISSANIN TARiFi 

1· SÖZLÜK ANLAMI: 
K. S. S. fıilinden gelen "kıssa" fıili aynı kökten olan "kasas" veya bu anlam

daki "kıssa" dört temel mana ifade eder. 
a)Bir kimsenin izini sürüp ardınca gitmektir.2 Kur'an-ı Kerim'de;'lşte ara

dıgımız o idi dedi. Tekrar izlerini takip ederek geriye döndUler.3 Ve'(Musa'nın kız 
kardeşine: O'nun izini takip et dedi. O da onlar farkında olmadan onu uzaktan 
gözledi"4 Bu ayetlerle aniatılmak istenen manaizini takip etmektir. 

b)Birine bir söztl beyan etmek veya haberi bildinnektir. ''Biz bu Kur'an'ı 
vahy etmekle sana lossalann en güzelini anlatıyoruz. Sen ondan önce(bunları) bil
meyenlerden idin"6 

"Biz sana onların haberini gerçek olarak anlatıyonız: Onlar Rabbierine 
inanmış gençlerd4 biz de onların hidayetlerini artırmışt:ık.7 Ayetlerinde geçen 
"Nakussu" Kelimesi "İzah etmek, bir haberi bildirmek" anlamında kullanılmıştır. 

c)Bir şeyi makasla kesme� saç vb. gibi şeyleri kırpmak. 8 

d)Mastar olarak kullanılan kasas, kısas: saçların b itim noktası, ön cephede 
başın ortasıJ alın anlamına gelir. 9 

1 Şim§ck Said, Km' an Kıssa1arma giriş s.l 1 
2 Usamı'l, Arab, "Kesas" maddesi: Kamusu'l Muhit, Kasas maddesi SOyOt:,el itken fi Olumi'l Kuraıı!.IJ.S.23 
'Kebt18164 
4 Kasas 2811 ı 
s Lisamı'l, Arab, "Kesas" maddesi: Kamusu'l Muhit, Kasas maddesi SOyQt:,el itken fi Qlumi'l Kuraıdl.S.23 
6Yusufl213 
7 Kcbif 18113 
1 Li&amı'l, Arab, "Kesas" maddesi: K.amusu'l Muhit, Kasas maddesi 

-7-



lO e)Rivayet etmek, hikaye etmek, destan cumle ve durum anlamlarına gelir. 

Kıssanın Ebetteki bwılann dışmda sözlük anlamlan vardır. Fakat bizim 
esas konumuz kıssalar oldugu için bu kadarla yetiniyonız. 

2· KISSANIN TERiM ANLAMI: 

a)Allah'm Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ummetler, peygamberler ve salih kul
larta ilgili verdigi bilgi ve Hadise anlatımlan demektir. 1 

b)Yalan ihtimali ve hayatin karışması mümkün olmayacak bir tarzda tari
hin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş, veya bazı izleri insanın hafızalarında 
varlıA:ıru konıyabilmiş hadiseleri, muhataplara adeta olaylara yeniden bir canlılık 
vererek anlatılması, beyan edilmesidir. 12 

Bu anlamı ile Kur'an kıssalannın karşılıAJ, TU.rkçe deki hik§ye veya roman 
degildir. Çünkü hikaye veya roman her zaman gerçek anlamlara dayandınlmaz. 
Bazen bir hikAye veya romanda işlenen olay, olayın vuku bul� mek&ı veya kah
ramanlar hayali olabilir. 

Kur'an kıssalan ise; hayalden herhangi bir şeyin kanşmadıAt geçmişte w
ku bulmayan şeylerin asla girmedi� haberler ve olaylardır.13 

B) KUR'AN'DAKi KISSALARIN KAYNAGI 

Kur'an'daki kıssalar hayal mahsulu olmadıAma göre, bir insan tırUnU de 
deA:ildir. öyle ise bu kıssaların kaynaAı nedir? Hz. Peygamber bir tarihçi degildir. 
Hatta ümmi idi, yani okuma, yazma bilmezdi. Öyle ise bu kıssalan kafasından mı 
uydurdu? Elbette bütün bunların C.evabı "Hayır" olmalıdır, ve bu sorunun cevabını 
bizzat Kur'an'da ammak gerekir. Çünkü Kur'an kıssalannın ka.ynaAt bizzat 
Kur'an'dır. Kıssalar Kur'an'dan bir cüzdUr, vahiy mahsulüdür. Goldziyer vb. gibi 
müsteşrikler, Kur'an kıssalannın Hz. Muhammed (SA V) tarafından diger kutsal 
kitaplardan kısaltılarak alındığını iddia ediyorlar.14 

Müsteşriklerin bu durumu Kur'an'ı ntızultı sırasındaki mtışriklerin iddiala
nna benzemektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim "Biz onların O'na bir insan ögt"etiyor efe
diklerini biliyoruz. Haktan saparak kendisine yöneldikleri adamın dili a'ceıni 
{Arapça degil) Bu ise apaçık Arapça bir dildir." ı:5 Buyurarak onların iddialarına 
cevap veriyor. Oysa Kutan-ı Kerim çeşitli yerlerde Kur'an kıssalannı vahiy 
malısulu olduAunu belirtmektedir.16 

11 Lisanu'l, Arab, "K.csas" maddesi; Kamusu'l Mu.hit, Kasas maddesi 10 Lisamı'l, Arab, "Kesas" maddesi: Kamusu •ı Muhit, Kasas maddesi 11 Ragıb el Isf� M'Onftedetu'l Kur'an, 8,671 12 Şcngftl İdris, Kur'an Kıssalan ·'�-=-- S 46 u �� ' ŞengOl İdris, a.e., a.y. 
14 Şimşek Said, a.g.e., ıı.ll 
15 Nah116/103 16 Şimşek Said a,g,e,S,12 
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"İnkAr edenler bu (Kur'an) yalandan başka bir şey de�ildir.(Muhammed) 
O'nu uydurdu. Başka bir topluluk da kendisine yardım etti, dediler. Dediler de mu
hakkak haksızlığa ve ittiraya vardılar dediler. Evvelkilerin masallan onları yaz
dmnış, sabah-aq&m onlar kendisine okunuyor1117 

Aynca. KW"an-ı Kerim zikir ettigi her kıssanın sonunda anlatılan bu mald
matın (bilgilerin) vahiy malısulu oldugunu vurgulay� dogabilecek bir yanlışın 
Onüne set çekmektedir. 18 

ömeAin Hz. Meryem aniatıldıktan sonra "(Ey Muhammed) bunlar sana 
vahyett.iAimiz gayp aleminin haberlerindendir Meryem'e hangisi kefıl olacak diye 
(Kur'a) oklarını atarken sen onlann yanında de�din. Çekiştikleri zaman da sen 
onların yanında deAildin. ll 19 

Yine Yusuf (AS) kıssası aniatıldıktan sonra "(Ya Muhammed) bu 
(anlatılanlar) sana vahyettiAimiz §aybi haberdendir onlar kararlarını verip hile ya
parken sen yanlannda deiildin" 2 buyrulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de en çok tafsi
l!tlı anlatılan Musa (AS)'ın kıssası son bulmakta sonra şoyle buyrulmaktadır. 
"Musa'ya o işi yaptırdıgmuz (yani kendisine bildirmek istedi� şeyi O'na 
vahyettigimiz) vakit sen (mukaddes vadinin) batı tarafmda degilsin. Fakat biz 
(Musa'dan sonra) bir çok nesiller yarattik da onların üzerinden uzun zamanlar geç
ti. Sen Medyen halkı arasında oturup da Ayetlerimizi (okuyarak) öArenmiYordwı. 
Fakat onlan gönderen biziz. Musa'ya seslendigirniz zaman sen Tur'un yanında 
deAildin. Fakat Rabb'inden bir rahmet olarak (orada geçenleri sana bildirdik) ki. 
Senden önce bir warıcı (Peygamber) gelmemiş olan toplumu uyarasın. Belki düşü
nüp öAüt alırlar. 2 

Kur•81l•ın diger kitaplardan kıssalannı aldıguu söyle- yenler o günün 
müşrikleriydi. O gU.n ehli kitap böyle bir iddiada bulunmuyordu. Bu gU.n ise Ya
hudi ve Hıristiyanlar, kitap ehli olmalarına ragm� mttşrikler gibi düşünüyorlar. 22 

Prof. Dr. Sait Şimşek'in izah ettiAi gibi; (Ki biz de bu görüşe katılıyoruz) 
Kur'an kıssalarının Tevrat ve İncil ile benzerlik içinde olması tabiidir. ÇünkU Tev
rat ve İncil'in aslı (Tahrif edilmiş şekli hariç) ilahi kaynaga dayanır, ve vahiy mah
sulUdur. 23 

Dolayısı ile Kur'an kıssaları ne geçmiş milletierin birer hikayesidir ne de 
Hz. Peygamber tarafindan uydurulmuştur. Kur'an•daki kıssalann hepsinin birer 
gayesi, hedefi ve sebebi vardır. 

17 Futkan25/4-.S 18 Şimşek. Said a,g.e.s.ıı 19 AJümnın 3/44 
20 Yusuf12/102 21 Kasa& 28/44-46 
22 Şimşek Said a,g.c�S�l3 
n Şimşek Said a,g,e, s,l4 
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C) KUR'AN KISSALARININ GAYESi VE HiKMETi 

Kur' an' da anlatılan kıssaların diAer edebi kıssalarda olduAtı gibi sırf edebi 
bir gaye ile antatıldıAJ söylenemez. Kısa, Kur'an'ın asıl hedefıni gerçekleştirecek 
vesilelerden biridir. Kur'an her şeyden önce, bir dine davet kitabıdır. Kıssalar bu 
daveti duyurma ve tesbit etme vesilelerinden biridir. Bu hususta iki kıssanın duru
mu Kur'an'da geçen di�er konuların durumu gibidir. 24 

Kur'an kıssalannın antatılma gayes4 tarihi bilgi vermek deAi}dir. Asıl ga
yesi insanların ibret almasını saA:Iamaktır. Tarihi bir olayın antatılıp tesbit edilmesi 
gaye edilmemiştir. Hatta bazı kıssaların deAişik Sure ve Ayetlerde tekrar edilmiş 
olması� ahlak ve terbiye ilkelerinin pekiştirilmesine matuftur. Çünkü kıssalardan 
onceki umm.etlerin içinden Uzerinde olanların muk!fatlandmldıgı kouı yanlış ya
panların cezalandınldıgı bildirilip o�tilmiştir. Bu arada Peygamberlerin ve top
lumlann başına gelenler anlatılmış ve sonunda Hakkın galip geldi� açıklanmıştır. � 

Kur'an'daki kıssaların asıl hedefi bir takım dini gayeleri gerçekleştinneye 
matuftur. Bu gayeterin tek tek sayılması güç denebilecek kadar çoktur. Çünkü kıs
salann gayesi hemen hemen butun Kur'an gayesini içine alır. Vahiy ve Peygamber
li�in ispatı, Allah'ın vahdaniyetini ispat, dinlerin esasta birli�, uyımna, Müjdele
me, Kudret-i ilahiyenin zuhura çıktıgı yerler, hayır-şer, sabırsızlanma, ceza, ştıkUr, 
nankörlük ve daha başka ahlaki hedefleri içine almıştır. Ve bunların ifade vasıtası 
olmuştur. 26 

K.ıssaların Kur'an-ı Kerimde gayeleri davetin her safhası için bütün da
vetçilere ornekler sunmak; metot ve programlar takdim etmek, onlara nuroyla yol
larını aydınlatacak ve hidayete götürecek kandiller sergilemek, önderler ortaya 
koymak oldugunu ifade edebiliriz. 27 Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun onların kıssala
nnı açıklamada salim akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu (Kur'an) uydurulacak 
bir söz de�dir. Ancak kendinden önceki (Hak kitabı)nın doplanması her şeyin 
açıklanması: lnsanlar için kılavuz ve rahmettir." 28 Bu:yrularak bu gerçek ifade e
dilmektedir. 

özellikle davetçiler açısından meseleye bakacak olursak Peygamber kıssa
lannın Kur'an'da zikredilmesinin maksadı, onlann metotlarını kavrayarak, yaşayış
lanna wkuf kesb ederek, Allah yolunda çektikleri meşakkatlere muttali olarak da
vetçilerin de da'vette sehatlarını sağlamak, azimlerini bilmektir. 29 

Kur'an kıssalannın gayeleri hakkında bu kısa bilgileri verdikten sonra; bu 
gayeleri daha güzel bir şekilde izah etmek için meseleyi biraz daha irdelemek ge
rekmektedir. Bunun için konuyu iki başlık altında izah etmek daha uygun olur; 

24 Kutub Seyyid, et-Tasuiru,l fenni ft1 Kuran. s,l43 
1� Turgut Ali, Tcfiıir Usulu ve Kaynaklan, ss,l76,177 26 Kunıb Seyyid, et-Tasuiru'l feımi, 8,144 
27 Onk.al � ResuluUah'ın İslam'a Davet Metıdu. s. 39 
18 Yusuf, 121111 :ııı . Cnkal, a.g.e .• s. 39 

-1 0-



"Kur'an kıssalarının asıl gayeleri" Ve "KW'8ll kıssalarının tali gayeleri." Şimdi bu 
başlıklar altmda Kur'an kıssalarırun gayelerini maddeler halinde izah etmeye çalı
şalım. 
1) KUR'AN KISSALARININ ASIL GAYELERi 

Kur'an kıssalarının asıl ve tali gayeleri olmak üzere iki başlık altmda 
toplanabilineceAini belirtmiştik. Kuran kıssalannın asıl gayelerini maddeler halinde 
sıralamak gerekirse� 

a) Vahiy ve Peygamberliğin ispatlanması: 

Çünkü Peygamber (SA V) tlmmi oldugu halde bu kadar geniş bilgiye sa
hipti. Bu kadar bilgi ancak vahiy aracılıgıyla bilinebilirdi. 30 Kur'an-ı Kerimde Hz. 
Peygamber'e hitaben, geçmiş kavimlerin haberleri anlatılırken bunları daha önce 
bilmedigi beyan edilir. Işte bunlardan bir kaçı: "Biz bu Kur'an-ı vahiy etmekle sana 
kıssalannın en güzelini anlatıyoruz. Sen ondan önce (bunları) bilmeyenlerden i
din"31 u(Ey Muhammed) bu (anlatılanlar) sana vahi ettiğimiz ga�bi haberlerdendir. 
Onlar kararlarını verip tuzak kurarken sen yanlannda de�din.,, 2 

"(Ey Muhammed) bunlar sana vahyettigimiz gaybi haberlerden.dir. Ne sen 
ne de kavmin daha önce bunları bilıniyordunuz. O halde sabret sonuç korunanla
nndır." 33 "Böylece sana geçmiş(milletlerin) beraberlerinden bir miktar anlatıyonız. 
Gerçekten sana katımızdan bir zikir (geçmiş olaylardan bir anı) verdik." 34 "lnanan 
bir toplum için Musa ile Fir'avun heraberinden bir parçayı gerçek olarak sana oku
yaca�." Jj "Musa'ya o işi yaptıAtınız (yani kendisine bildinnek istedigirniz O'na 
vahyettigimiz) vakit sen (mukkades vadinin)batı tarafinda degildin. O (hadiseyi) 
görenlerden de deıitsin. "'Fakat biz (Musa'dan sonra) bir çok nesiller yarattık da 
onların Uzerinden uzun zamanlar geçti. (Bunlar tamamen senin bilmedigin vukuuna 
şahit olmadı� gayb haberleridir.) Sen Medyen halkı arasmda oturmuş degildin ki 
(orada olanları görttp öWCrıesin de) ayetleriınizi bunlara okuyasm. (Bu bir yerden 
görme ve öğrenme ile de�dir, fakat)biz seni elçi olarak gönderdik, (ve bu olayları 
sana vahyettik.) (rv!usa'ya) seslendiA:imiz zaman Tur'un yanında degildin fakat 
Rabb'inden bir rahmet olarak (orada geçenleri sana bildirdik.) Uyarasm belki dü
şttnUp ögtlt alırlar. 36 

Yukanda beyan edilen Ayet-i Kerimelerin hepsi Kur'an'ın vahiy mahsulu 
oldugunu ve Hz. Peygamber (SA V)'in Peygamberligini ispatlamaya yöneliktir. Bu 
vb. gibi ayetler bazen kıssalann başında, bazen de sonunda zikredilir. Böylece Nü
büvveti ve Kur'an'ın vahiy :malısulu old$ ispatlanmış olur. 

3° Kutub Seyyid, et-Tesviru'l Fcııni, s. 145; Şeng(U ldris, Kur'an Kıssalan i1zerine, s. 2&5; Yıldınm Suat, 
Kur'an İlimlerine Giriş, s. 107 
ııı Yusu( 12/3 32 Yusuf; 12/102 
33 Hud, ı ı/49 
� Taha, 20/99 35 Kaııaıı 2813 36 ' 

Kasas, 28/44,45,46 
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b) Her Devirdeki sema vi Dinlerin Esasta Birliğini 
Açtklamak: 

Peygamberlerin teblige karşısında ikiye ayrılan iman ve kU:ftır her zaman 
degişmeyen karakterlerini sergilediklerini göstennek. Hz. Adem'den (AS)dan Hz. 
Muhammedi (SA V)e kadar iman edenler tek bir ümmet teşkil etmiş, inkar edenler 
de cahiliyyeyi temsil etmi,tir. Böyle "Allah (CC) farklı devirlerde farklı bir çok din 
degil; tek bir din göndermiştir ki bu din; Hz. Adem (AS)'le başlayıp kıyamete ka
dar devam edecek olan "İslam"' Dini'dir. 37 Kur'an-ı Kerinıin birçok ayet bu ger
çeği beyan eder."* Onlar ki Sana indirilene ve senden önceki indirilene inanırlar. 
Ahirete de kesinlikle iman ederler"38 " İnsanlar bir tek üınmet idi. Soma Allah Pey
gamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi; Onlarla anlaşmazlıga düştok
leri konularda insanlar arasında hükmetmek uzere, içinde gerçekler taşıyan kitabı 
indirdi. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra 
sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürtl o (kitab hakkın) da anlaşmazlıga do.ştuler. 
Bunun üzerine Allah kendi izniyle inanlan onların Uzerinde aynlıga düştakleri ger
çeğe iletti Allah diledigini doğru yola iletir."39 Yukanda zikredilen Ayet-i Kerime
ler tilm Peygamberlerin teblig ettikleri dinin aynı oldugunu göstermektedir. 

c) Peygamberlerin Tek ilah'a Davet Etmesinin Ispat• 

Kıssaların gayelerinden biri de esasta bir oldl$ızıu; hepsinin bir tek 
ilah'tan geldigini beyan etmektedir. Birçok Peygamberin kıssaları böyle toplu ola
rak gelir. Tek bir ilah inancı; ilahi dinlerin hepsin1n temel esasını teşkil etmektedir. 
Bütün Resul ve Nebiler bir tevhid inancı üzerinde birleşmişlerdir. Hepside mille
tini aynı gerçege davet etmişlerdi. Bu gerçek Kur'an'da özellikle beyan edilmekte
dir. 40,'(Ey Peygamber )Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ancak O'na ben
den başka ilah yoktur, sadece bana. kulluk ediniz diye vahyetmişizdir."41 Veya ben
zeri ifadeleri açıklarken tarsilatlı olarak da kıssalan uslubüyle dikkatlere stınmak
tadır.42 

d) Peygamberlerin Metodda Bir Olduğunu Açikiamak 

Kur'an Kıssalarırun gayelerinden biri de: Bütün Peygamberlerin davet 
metodunun aynı oldugunu açıklaınaktır. BUtun Peygamberlerin asli vazifeleri Al-

37 Şenglll ldris, a.g.e., ss. 298-304� Kutub Seyyid, et-Tefsiru'l-fenni, ss. ı45-146 

• Genit bilgi için Bkz. Bakara. 214, 118, 133, 136, 137, 138, 213, 285; Ali İmran, 3/3, 19, 20, 33, 50, 52, 
83, 84, 85; Nisa,4/47, 136, 150, 152, 163, 165; MBidc, 5/14, 44, 46, 48, 59, 11 1; F..n'am, 6f70, 83, 90, 92; 
A'rat: 7159, 88; Ywws, 10/84, 90; Yusuf: 12/101; Ra'd, 13/15; lsra, 17/44; Enbiya, 21149, 9ı� 92; 
MO'minuıı, 23/5 l, 52, 66,; Şuara, 26/105·108, 123·126, 141·144, 16Q..163, 176-179, 187; Ank.ebut, 29146, 
47; Rum, 30130; Ahzab, 33n; Nemi, 27130-33, 38-44; S'ad, 38/14; � 50/12-14; Zariyat, 51/36, 52, 53; 
Fussilet, 41143 vd.; Nccm, 53136, 56; Kamer, 54123-33; Sat; 61/6,7 !s 

Bakara, 2/4 
l9 Bakara, 21213 
40 ŞengOl ldris, a.g.e. ss. 305-306; Kutub Seyyid, et-Tesfiru'l Fenn, s. ı49 
41 Enbiya, 21/25 
42 �bilgi için bkz. A'� 7/59-65,73-85; Hud, 111l5, 26, 50, 61, 84; Şuara, 25/106-108, 124-ı26, 142-
144, 161-164, ı77-179 
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lah'tan aldıklan vahyi tebli� etmektir. Bu konuda kusur etmemişlerdir. Kimseyi 
zorlamamışlar, kimseden bir ücret talep etmemişlerdir. TUm Peygamberler aynı 

metod ve mertebelerden geçmişlerdir. Çeşitli güçlükler çekm.işler, hicret etmişler, 
gizli ve aleni davetin merhalelerini kullanmışlar. İşte Kur'an Kıssalarının asıl gaye
lerinden birisi bu gerçegi ispatlamaktır."43 

e) Allah'an Müslümanlara Yardam Ettiği ve Katirieri Helak 
Ettiğini Açıklamak 

Kur'an Kıssalarının gayelerinden biri de Allah'ın nihayet Peygamberlerine 
yardım edip dini yalanlayanlan helak edecegini beyan etmektir. Bu da 
Peygamber'in(SA V) ve mUminlerin kalplerini takviye eder. Böylece tebligde karşı
laştıkları meşakatlere sabır ve hizmette sebat etmelerini kolaylaştınr. Çekilen çile
lerden sonra Allah'ın nusretinin önceki Peygamberlere ve Umm.etlerine geldili gibi 
Kur'an'a tabi olanlara da geleceği anlatmak istenir. Nasıl ki geçmiş olanlara da ge
leceği anlatmak istenir. Nasıl ki geçmiş Peygamberler gelip geçmişlerse aynı şekil
de Hz. Muhammed (SA V) ve O'nunla birlikte olanların galip geleceği bildirilir. 44 

Kur'an Kerim mU'minleri teselli etmek için geçmiş kavimlerden örnekler 
verir. Nuh (AS) başına gelenleri anlatırken:'And olsun ki, biz Nuh'u kavmine gön
derdik. Onların Arasında bin seneden elli sene eksik kaldı. Sonunda haksızlık et
mekte olan insanlan tufan yakaladı." O'nu ve gemi halkını kurtardık ve gemiyi a
lemlere bir ibret yaptık." 4� buyurarak bu gerçeği ifade etmekte ve yalanlayanlann 
sonuçta helak o lacaklannı beyan etmek1edir. 

Şuayb (AS)'un kavnllııden bahsederken de:" Medyen'e de kardeşleri 
Şuayb'ı (gönderdik) Ey kavmim dedi, Allaha kulluk edin ahiret gününü umwı, yer
yUzttnde kanşıklık çıkanp bozgunculuk yapmayın."'O'nu yalanladılar, bu yüzden 
onları (o mithiş) deprem yakaladı, yurtlarında düz üstü çökUp kaldılar. 11 46 

Ad ve Semud kavimlerinden bahsederken' Ad ve Semud'u da (helak. ettik) 
bu oturduklan yerden size belli olmak1adır.Şeytan onların yaptıklan işleri sUsleyip 
onları yoldan çıkardılar. Oysa bakıp ibret alabilirlerdi." 47 

Musa (AS) kavminden bahsederken de: "Karun'u Firavni Haman'ı da 
(helak ettik) And olsun Musa onlara açık deliller getirdi. Fakat onlar o yerde bü
yüklük tasiayıp (ayetlaerimizi kabul etmediler) Ama geçip gidecek (elinizden kurtu
lacak) de�lerdi. "Nitekim hepsini gUnahıyla yakaladık. Onlarında kimisine taş 
YaA'dıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yere batırdık 

�:J ŞengOl İdris, a.g.e. ss. 307-309; .Kutub Seyyid, et, Tefsiııı'l Fenn, s.149; Ayrıca geniş billgi için bkz., A'rat; 
7/199� Huk. 11129·51� Ankeb� 29/18� Kat: 50/45� Fussilet, 41/33-35; M1lminun, 23/96; Ş� 26/109, 
127, 146, 185; Yunwı, 10n7; Kutub, Scyyid, a.g.c. s.l51 
44 ŞengOl İdris, a.g.e. ss. 293-298; Kutub Seyyid, a.g.e. s. ı� ı 
.. , Ankebut. 29/14, ı s 
�� Ankcbut, 29/36, 37 
47 Ankeb� 29/38. 
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kimini de bogduk. Allah onlara zulmedecek degildi. Fakat onlar kendi kendilerine 
zulmediyorlardı." 48 

Geçmiş kavimlaerin içindeki yalanlayanların ak.ibetini anlatan bir çok ayet
i kerime vardır: örnekleri çoA:altmak mttmkündur. Bu örneklerin hepsi mtt'minlerin 
kalplerini takviye etmekte teselli vermektedir. Adeta Hz. Peygamber (SA V)'e ve 
mttminlere lossalann o canlı anlatım metodıyla: ne kadar az olursanız olun; karşı
nızdaki k:U.:ftlr kuvveti ne kadar güçltı olursa olsun, Allahın katında bir hiç mesabe
sindedir; ve cılız kalır.Mü'minlere hitaben "Gevşemeyin üzttlmeyin eger inanıyor
saruz siz üstün geleceksiniz. "49 buytUlU'8k bu gerçegi haykınnalan istenmektedir. 

f) Gayb ve Kaderle ilgili Maseieiere Dikkati Çekmek 

Kur'an Kıssalarının gayelerinden birisi de: Gayp ve kader meselelerde dik
kat çekmektir. Kur'an'da"gaybe iman müminlerin sıfatı olarakj0 belirtilir. Kur'an 
kıssalarında insanın bilmekten aciz oldugunu veya insanın bilgi alanının dışına 
aşan bir çok olayların, güçlerin ve sırların bulunduAunu önemle muhataba bildir
mek ister. 51 Buna örnek olarak Kehif suresindeki Hz. Musa (AS)'m salih kul ile 
olan yolculugtında görmeliyiz. 52 

Kader konusunda ise bizzat Peygamberin seçilmesi, Hz. Musa 
(AS)doğumu, Hz. Adem'in (AS) yaratılması, Hz. lsa'nın (AS) babasız olarak 
dünya'ya getirilmesi:�3 Hz. Yusufmeselesi34 buna örnektir. 

g) Dua 

Kur'an kıssalannda muhataba verilmek istenen imanla ilgili hususlardan 
birisi de duadır. Çünkü dua sayısız arzu ve ihtiyacı olan ve bu ihtiyaçlarını tek ba
şına veya topyekun insanlı� imkanlarıyla elde etmekden aciz insan için zaruri bir 
yoldur. Birçok ibadetterin esası duaya dayanm.akt:adır. 55 

Yüce Alah Hz. Musa'ya (AS): "Firavun'a azgınlıAtndan dolayı gitmesini" 
söyleyince Musa (AS): TebliA' görevini hakkıyla yerine getirmesi için göA"süntt ge
nişletmesini, işini kolaylaştınnasını, dilindeki dtıgttmtı çöımesini, sözUnU anlasın
lar diye56 aynca ailesinden kardeşi Harun (AS)'u vezir tayin etmesini" istemiştir. 

İbrahim (AS) kavmi ile puta tapma konusunda münakaşa ederken, yüce 
Allah'tan; kendisine hükümranlık verip salihler arasına katmasını: Sonraki nesille-

48 Ankcbnt, 29139, 40; Aynca bkz. Hud, 111120; A'� 7/137; Yusu� 12190; Ali İmnın, 3/139 
49 Ali İmran 3/139 
.50 Bakan, 213 
51 Şengöl İdris, a.g.e. s. 291 
52 Kcbf; ıS/60-82. ayetler arasmdaki geçen ayetler Hz. Musa. (AS) ile Genç arlca.daşı araSindaki yolcultıgıı 
ile Hz. Musa (AS) ile Hzır diyebilinen Salih kul ile birlikte geçen yolculuğuna ve bu yolculuk esnasında 
m�daua gclcıı olaylara gmiş yer vtrilir. 
53 ŞengOl İdris, a.g.e. s.291 
,.. Yusut 1211·11 1. ayetlerin tamamı 
55 ŞengiU, İdri&, a.g.e. ss. 291 
56 Taha, 20124-30 
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rin kendisini hayırla yaad etmesini; nimeti bol olan cennete koymasını Babasının 
b�şlanmasını ve dirilme gttntt utandınlmamasını57 istemektedir. 

Yusuf (AS) başına gelen olaylardan kurtulup babası ve ailesine kavuştuk
tan sonra Yüce Allah'a şöyle yakarıyor; "Rabbim sen bana bir parça mülk verdin 
ve bana rtıyalann yonunwıu ö�ttin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı dünyada da, 
ahirete de benim velim sensin beni müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat." 58 

Bu canlı dua sahneleri mü'minler için bir örnek teşkil etmekte ve her za
man dua etmeye sevk etmektedir. 

h) Şaytana Karş1 Uyarmak 

Ku.r'an kıssalanrun asıl gayelerinden biride; insan oglunun ezeli düşmanı 
olan şeytan'a karşı uyannaktır. Kur'an insanlıAt, kıssalar vasıtasıyla kıyamete kadar 
her an kendisini do� yoldan çıkarma eylemi içinde olacak olan şeytana karşı u
Y� onun tuzagına dUşmemeleri için insanı yaratılıştan itibaren şeytanın nasıl 
insan nesiine düşman kesildi�ini defalarca hatırlatıp o�tlemektedir. Böylece ibii
sin hile ve tuzaklan karşısında vahye iman edenleri daima teyakkuz durumuna ge-
tirm. kted' !!9 e ır. 

Kur'an-ı Kerim bu konumuı üzerinde önemle durur. Bunun için meseleyi 
Hz. Adem'in(AS) yaratılışından alır. Hz. Adem'i (AS) yarattıktan sonra'Meleklere 
Hz. Adem.'e (AS) secde etmelerini eınreder. Şeytan hariç tum melekler secde eder. 
Şeytan ise kibirlenip geri durur. "60 Sonra "Adem'e eşi ile birlikte cennette kalınaları 
ve yasak apca yaklaşmamalan istenir. Yaklaşıldı� taktirde zalimlerden olacagt 
beyan edilir Ne var ki "Şeytan onların ayaAtm kaydırır ve61 cennetten kowlmalan
na sebep olur." 62 

Yüce Allah şeytana; "sana emrettiAiro halde seni secde etmekten alıkoyan 
nedir? (iblis) ben ondan daha hayırlıyun beni ateşten yarattın onu ise topraktan ya
mttın"63 der. Bunun üzerine'(Allah) buyurdu öyle ise oradan in. Orada büyüklük 
taslamak senin haddin de@.dir. Çık çünkü sen aşa�lıklardansın"64 buyrulur. 

Burada dikkatimizi çeken önemli noktalardan biri şeytanın emir dinleme
sine engel olan duygu veya karakter kibir ve kuvvetli olma ölçüsüdür. Şeytanın 
yaptıAt fasit kıyasa göre kendisi yakıcı bir maddeden (ateşten) yaratıldıAJ için daha 
hayırlı idi ve secde etmesine engel idi. Oysa mahlukata düşen yaratıcısına boyun 
e�ek olmalıydı. Çünktl hiçbir varlı� kendi katkısı olmayan özelliklerinden do-

�7 Şu.ara, 26/83-87 
j&Yusu� 12/101 
'11 Şcogl11, İdris, a.g.e. .ss. 309 vd.; Kutub Seyyid et,Tcfsiru'l,Fenn s. 154 
ı;o Bakara, 2/34 
61 Bakara 2135 
62 Bakara 2136 
lil A'raf7/12 
64 Maide 5/91� Ayrıca Şeytanın inBaolan nasıl kandırdığı ile ilgili bkz. Bakara 2/30-39, 168, 169, 208; 
Maidc 5/91; En'am 6/142; Yusuf 1215, 42; Nisa 4/60, 82, 120; Hicr 15/26-42; İ.sra 17/61-65; Kcbf 18150; 
Sa' d 38/67-SS; Taha 20/1 16-123; Nur 24/21; Nahl 16/24; Fatır 35/6; Yasin 36/160; Zuhruf 43/62 
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layı övtınmeye hakları yoktur. Şeytamn insan oglu ile olan münasebetleri elbette ne 
sadece bir kısmın konusu, nede bir kez bile sı� kadar az yer kaplar. Şeytan 
imtihanın sırrı gere� vardır. Ve kıyamete kadar mühlet verilmiştir. Bwrwıla da 
yetinmez "lnsanların arasına şarap� kumar ile insanları arasına kin ve nefreti sokar 
insanlan Allah�ı anmaktan alıkoyar." 

i) Geçmiş Milletierin ileri Gelenlerinin Davrantşlann• 
Sergilemek 

Kur'an kıssalarının asıl gayelerinden biri de: Geçmiş milletierin ileri gelen
lerinin davranış biçimlerini sergilemek ve toplumsal zulmü açıklamaktır. 65 

Kur'an-ı Kerim bu gerçegi bir kıssadan anlatır. Ve kavimlerin helakma 
sebep olan olayların başından ileri gelenlerin davranışlarının geldiğini açıklar. 
Bunlardan birkaç öme� açıklamak gerekirse'lşte böyle senden önce hangi kentte 
uyarıcı gönderdiysek oranın varlıklılan: Biz babalanmızı bir din üzerine bulduk 
biz de onların izlerine uyanz dediler.'66 

"Ben size babalannızı üzerinde buldu�uz (din) den daha dowusuııu ge
tirmiş olsam da (yine babalannızın yolunu) mı (tutacaksınız)? dedi. Dogrusu biz 
sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz dediler"67 

Htld suresinde ise "Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin yeryüzünde 
bozgunculuk yapmaktan menetmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, an
cak kendilerine verilen refahm peşine düşüp şımardılar ve suç işleyen (insanlar) 
olup çıktılart"Halkı uslu kimseler olsaydı, Rabb'in o kentleri haksız yere helak ede
cek degildi"68 buyuruluyor. Enbiya suresinde ise zulmedenlerin durumları şöyle 
izah ediliyor. "(Halkı) zulmeden nice şehri kınp geçirdik ve onlardan sonra başka 
bir topluluk getirdik. '"Azabuwzı hissettiklerinde onlar derhal oradan(koşmak için 
hayvanlarını) mahmuzluyorlardı. 

"(Boşuna) kaçmayın (bol bol verilip) içinde şım.artıldıguuz (niınetler)'e ve 
yurtlarımza dönün çünkü sorguya çekilecek- siniz. '"Eyvah bize dediler gerçekten. 
Biz zalimler mişiz.'"Bu mırıldanmalan sürüp giderken biz onlan biçilmiş (ekin 
gibi) yaptık, sönüp gittiler"69 buyurdu. 

Seyyid Kutup bu ayetler ve kıssaların hepsinde mutrefun ların toplumdaki 
akaid bozukillAUnu ve mal, mevkilerine dayanarak ölçüyü kaçırdıklannı belirtir. 70 
lşte toplumun önderi� zenginlerinde meydana gelen bu akaid ve dttşünce bozuk
lu� onları zulme sevk eder, ve topluma sirayet eder. Topluma sirayet edince de 
helak olmayı hak eder. Çünkü yüce Allah'biz bir kenti helak etmek istedigirniz za
man onun varlıklıianna emrederiz. Orada kötü işler yaparlar. Böylece o ülkeye a-

c Kutub Seyyid. et· Tasvir, s. 373 66 Zuhruf 43/23 
67 Zubnıf 43124 
68 Hu4 l l/l16. 117 
�9 Enbiya 2111 1-1 5 
7Q Kııtııb Seyyid. a.g.a. s. 373 
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zap kararı gerekli olur. Biz de orayı darmada� ederiz. "  71 buywmakla gerekli olur. 
Zulmeden kaviklerin yok olmasının bir sünnetllllah oldu�u beyan eder. 

j) Suçlan Caydancı EtkinliOi için Tebşir ve Tahzir Metodu
nu Kullanma 

Kur'an kıssalarının asıl gayelerinden birisi de: Tebşir ve tahzir metodu ile 
suçlan işiemernede caydıncılık meydana getirmektedir. 

Hırsız, hırsızlık edenlerin elinin kesildiA:ini görürse ondan kaçar ve elinin 
kesilmemesi için o işten elini çeker. Bunun gibi tum suçlar böyledir. Suç işleyen 
kişi cezanın uygulandıArnı göı11rse o suçu işlemeye yanaşmaz. Aynen onun gibi 
trafık kazasının aşın hızdan meydana geldi� gör� bundan dolayı kaza yapmış, 
musibete UWSmış olan birine şahit olan bir sürücü de trafık kw'a.llanna uyarak ara
basıru kullarursa kazalar azalacaktır. 

Aynı zamanda� 'Rabbani cezalar" insanainn suç işlemele- rine karşılık ola
rak verilir. Yetim maluu yiy� alkol baglılıgı olan, fuhuş işleyen'e verilecek maddi 
cezalarm caydıncılık özelligi vardır. Kur'an kıssalan geçmişte günah işleyen ka
vimlerin helakını anlatırken, işitene bunun cezayı mucip oldu�u idrak ettirir ve 
suç işleme oranını düşürür. Bu da kıssaların caydıncılık özelligini teşhir eder. 72 

Bunda şunu anlıyoruz ki insanlarda korku mevcuttur. Geçmişierin kusur
lannın anlatılması� ibret ve nasihat almak için birer engelleyici caydırıcı bir yoldur. 73 

Çünkü geçmişierin kıssalarından bizim için ibretler vardır. Yoksa sırf hi
kaye olsun diye anlatılm.amıştır.'El-bette onların hikayelerinde akıl sahipleri için 
ibret vardır. Bu (Kur'an) uydwulacak bir söz degildir. Ancak kendinden önceki 
Oıak kitabı) nın do�lanması herşeyin açıklanması inananlar için birer kılawz ve 
rahmettir." 74 Ayet-i celilede de bu gerçegi ifade ediyor. 

Yukanda saydıgumz gayeler kıssalann asıl gayelerini ortaya koyan izah
lardır. Bunun dışında aynca kıssaların bazı tali gayeleri de mevcuttur. Bunlardan 
birkaçıru da şöyle sıralayabiliriz. 

D. KUR'AN KISSALARININ TALi GAYELERi: 

Kur'an kıssalarının asıl ve tali gayelerini aslında birbirinden ayırmak zor
dur. Çünkü Kur'an kıssalannın asıl gayesi eğitimdir. Bu eğitimi temsil yolu ile ger
çekleştirmeye çalışılır.Bwıun için örnek olarak iyiliAin timsali Peygamberlerin h.a
yatlanna yer verilir. 

Çünkü Peygamber kıssalannda davetçi ve muslihler için onların hayatla
nnt1an ışıklanmalan, nurianmalan onlann hidayetleriyle hidayete ermeleri, tüm a-

11 İsra. 17/16 
72 el-Meydeni. Nuh (AS) ve ke\oınuhu fi'l Kur' an. s. 13 
73 cl-Mçydcoi, a.c. s. 17 
74 Yusuf 12/1 1 1  
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mellerinde onların yolwıdan ptmeleri bir gerekliliktir. Bu kıssalar sadece teselli 
bulmak için anlatılmamıştır. 1 

Peygamberler tarihi büyük ve yüce bir tarihtir. Onların hayatları mücadele 
ve karşı koyma ile doludur. Insanların ne kadar çaba sarf etseler onlann durumuna 
erişemezler. Nefıs ve Ahlak bakımından erişilen yücelige, ilahi kelimetullah için 
sarf ettikleri çabaya; Risalet görevinde hayn ve hidayeti yayınada onların durumuna 
erişilemez. Çünkü onlann tarihi; Allah ve hak düşmanlanna karşı devam ede gelen 
şerefli bir tarihtir. 16 

Şüphesiz onların tarihi; büytıklerin tarihinde eşine az rastladıAtmız sabır, 
cesaret ve çeşitli kahramanlıklarla dolu şerefli bir tarihtir. Çünkü onlann hayatı ve 
tarihin diger konudan ve muslihler gibi degildir. O'nlann hayatı bizzat Allah'ı n 
gözetimi ve destsgi ile devam eder. Yine onların hayatı batıla karşı cihat, Hakka 
karşı yüceliklerle doludur. Allah (CC) onlara insanlan aciz bırakan azim vermiştir. 
Daglann yücelikleri bile onlann taşıdıklarını taşıyamaz. Onlar tum zamanlamı ö
vünç kaynağı, milletler ve kavimlerin önderleri, b�et hayır ve saadet yolunu 
kaybedenin elini peygamber göndermekle yardım eder. 

Bu genel çerçeveden sonra kıssalann tali gayelerini şöyle sıralayabiliriz. 

1 ·  Genel Olarak: 

Insan oglu başıboş yaratılmamıştır. yaratılışı geregi terbiye edilmeye muh
taçtır. Temelde kendisine bir çok güçler verildi�i halde, di�er birçok varlıklarda 
oldugu gibi yaratıcısına itaat etme> O'nun razı oldugu çizgide hareket etme yönünde 
mutlak bir itaat çizgisine sahip değildir. Ancak hayn ve şerri ayırt etme kabiliyetine 
sahiptir. Bunun için de mes'ul ve mükelleftir. lnsarun itaat ve muhalefette httr bı
rakılması tarihte müsbet veya menfı tavır sergilenmiştir. Mutlak itaat ve muhalefet 
dengesinde itaatten yana tavır konmarun ancak risaletle olacagt muhakkaktır. 78 

Risalet zincirinin son halkasını Hz. Muhammed (SA V) teşkil etmektedir. 
Işte bu en son ilahi terbiye sistemine boyun egip teslim olmak için önce peygam
berlerin hayatlannı davaları, yolundaki cehd ve gayretlerini de bilmek gerekmekte
dir. İşte bu gaye ile Kur'an kıssalar uslubu ile geçmiş peygamberlerin paralel ha
kimiyetteki önemli olaylarını bize anlatmakiadır. Bu tarz bir eAitim uslubu insanlık 
için önemli bir metoddur. Kur'an kıssalarının eAitim metodu Kur'an'ın egitim me
todu ile uywn içindedir. Ancak Kur'an içinde etkileyici bir rol alırlar. 79 

Kur'an kıssalannın asıl tesirleri Mekke döneminde olmuştur. Bunun tesi
rini bilen müşrikler: Kur'an'a karşı kıssaları kullanmışlardır. ln.sanlann geçmişi ile 
ilgili olayalam ilgi duymuşlar� onlardan ders almışlardır. Bu temel özelliklerden 
hareketle Hz. Peygamber (SA V) ve ashabe-ı Kirarn da kıssalara baş vurmuşlar ve 

75 Muhammed Ali Sabuni, cn-Nubiivvetu vc'l Enbiya, s. 106 
76 Sabuni, a.g.e. s. ı o� 
77 Sabuni, a.g.e. s. 105 
78 ŞengOl tdris, a.g.c. ss. 312-3 13 
79 Şengill tdris, a.e. s. 3 14 
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kıssa metodunu kullanmışlardır. ÇUnktı insan KW"an kıssalarını okurken neticeleri 
ni taklit edip onun gibi olmak ister. K.afırler ve kötu şahsiyetlerin ise kötu sıfatıa
nndan da �aşmak ister. 80 

İşte Kur'an bu terbiye metodunu kullamrken çeşitli yollarla bunu yapar. 
Bunlardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz. 

a) Tarihte Hayır ve Şer Kanadrndaki Model Şahsiyetlerini 
Arz Etmek: 

Kur'an'ın tarihte gelmiş-geçmiş müsbet ve menfı şahsi- yetleri ve onlann 
akibetlerini anlatmak suretiyle insanbAm hayır kanadını temsil eden fert veya top
lumlann örnek hayatianna özendirmek, benzer bir hayatı teşvik etmek, şer kana
dındakiterin tavır ve davranışlarından nefret ettirerek hayatlanndan uzaklaştırmak 
ister. 

Şimdiye kadar bütün tecrübeler göstenniştir ki kalplere ve akıllara nufuz 
eden en önemli metod kıssaların uslubudur. Çünkü insanlar kıssalardaki kahraman
lardan etkilenirler. 81 Kur'an kıssalannda peygamberlerden örnekler verilerek, örnek 
teşkil edebildiideri belirtiliyor. 82 

Mesela örnek şahsiyetterin örnek şahsiyetlerinden bahsederken Hz. 
Muhammed (SA V) için: "And olsun Allah'ın elçisinde sizin için Allah ve ahirete 
kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır" 83 
buyurarak ideal bir şahsiyet tarif ediliyor ve mü'minlerin O'na uymalan teşvik edi
liyor. 

Yine Hz. İbrahim'den örnekler verilirken: "O'nu çok lütufkar olduğundan 
dolayı babası için maWıret dilediA:ini bu özelliAinden dolayı selam ve esenHAin 
O'nun üzerine olması gerekti�" 84 Başka bir ayette ise: "Babası için maAfıret di
lemesinin ona verdi�i bir sözden ötürü oldu�u. Onun kafır oldu� anlaşılınca da 
ondan uzak durdur�nu. Yine bu özelli� yumuşak huyluluktan geldi�"85 anla
tılır. 

Yine Hz. lbralıiın için: "O'nun tek ilaha inanma şekli, tek ilahtan başkasını 
tanımamayı babası için magfıret dilernesinin bizim için örnek olduAu"86 belirtilir
ken kıssalar yolu ile bu örnek şahsiyetleri inananlar için birer hayat numunesi ol
dukları ve onlar gibi yaşamaya teşvik ediliyor. Bu da Kur'an'ın e�itim metodunda, 
kullandıgı en başarılı bir yoldur. 

80 ŞengOl İdris, a.e. s. 315 81 Şeııg\)1 İdri.s, a.g.e. s. 316 82 şengdi tdris, a.c. s. 321 
8:J Abzab 33/2 ı 
8o4 Meryem 19/47 ss Tevbc 9/1 14 
86 MOmteb.ine 60/4-6 
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Kötu şahsiyetleri örnek gösterirken Kur'an-ı Kerim yine e�itiın amacı taşır. 
Inanan insaniann onlann hayatlanndan ibret alıp kötülUklerden uzaklaştınnayı he
defler. 

Fir'avun'un hayatını anlatırken: Hz. Musa'nın mucizelerle Fir'avun'a gitti
� tebli� kendisi üzerinde yerine getirilmesi gerekli bir ödev oldugunu belirtir. 
Buna karşılık mucize isteyen Fir'avun'a "Beyaz el" mucizesi gösterilir. Ancak 
Fir�avun�a O'nu sihirbazlıkla suçtadı ve O'nunla yanşmak için sihirbazlann gel
mesini istedi. Herkesin hazır bulundu� bir toplulukta sihirbazlann yaptıklannı 
Hz. Musa (AS) "Asa mucizesiyle" yok edince sihirbazlar secdeye kapanır. 

Sihirbazlann secde edip müslüman olmalan Fir'avunu daha da kızdırmış 
"Nasıl benden izinsiz müslüman olursunuz" diye onlan çaprazlama selbetmekle 
tehdit etmiştir. Fir'avunun kavminde ileri geleni öldürecegini, kadınlan da sag bı
rakaca�z der, bunu yapmaya gttçleri oldugunu da ilan eder. 

Bunun üzerine Musa (AS) kavmine dua etmelerini, umulur ki böylece Al
lah sizi düşmanlanmza karşı galip getirir. Allah onların memleketlerine de karanlık 
getirdi. İyilik geldi� zaman bizim iyili�ir, deyip mucizelere inanmayacakla
nnı söylediler. Allah onların üzerine Tufan, çekirge haşere, kurbağalar ve ken gön
derdi. Azap çökünce de Hz. Musa' dan azabın kaldınlmasını istediler buna karşılık 
İsrail o�llannın kendileriyle gönderece�ine dair söz verdi. Ama azap kalkınca da 
sözlerinden döndüler. 81 

Yine Hz. Musa'nın kavminden olan Kartın'un ömeAinde ise verilen malın 
Allah'tan geldi� idrak edemeyen, kendi ilminden ve çatışmasından dolayı bu mal 
ve servetin kendisine verildi� iddia eden şımank bir tip olarak tasavvur ediliyor. 
Bununla da yetinmeyen K.arun ihtişamlı bir şekilde halkın karşısına çıkıp dünya 
hayatını arzulayanların iştahını kabarttı. Kendilerine ilim verilenler ise iman edip 
Allah'ın mukafatı daha üsttındür dediler. İşte Karun'un bu şunarıklıgı üzerine Allah 
onu serveti ile birlikte yerin dibine batırdı. O'na ne halkı yardım edebildi, ne de 
ldmse kurtarabildi. 88 

Bu iki örnek kıssalann birincisinde zalim, zorba bir insanın dara düştü� 
zaman nasıl yalvardıguu, başına bir şey gelmedi� zaman ise nasıl zulm ettigi ta
savvur ediliyor. İkinci kıssada üsttınlük tasiayan tip bir kapitalistin tasviri gözler 
önüne seriliyor. 

Bu iki kıssada'da yüce Allah inananları böyle bir davranıştan sakınmala
rını istiyor. Aynca onlann (Fir'avun ve Karun'un) ugradı.kları sonuçta izah edilerek 
Allah'ın gücü izah ediliyor. 

87 A'raf 7/103-137; Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Yunus 10n5-92; Taha 20/41-79; Şuara 26/10-68; 
Kasas zsns-92 
IRI Kasas 28n6-82� Aynca za.limlerin akibcti için bkz. A'raf7/59-95� Hud ı ıns-75� Şı.ıara 26/105-190 
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b) Ktssalardaki Diyalog Yoluyla Terbiye: 

İslami terbiye sisteminde kullarulan metodlardan birisi de diyalog metodu
dur. İnsanlar pisikolojik olarak doWUdan hitaplardan ziyade diyalog metodundan 
etk.ilenirler. Kur'an bu metodu gerçek bir şekilde insaniann önüne serer. 89 

Bunlardan biri Hz. İbrahim'in (AS) babasıyla olan diyaloAudur. 

"0, babasma ve kavmine: Şu karşısına geçip tapmalrta oldugunuz heykel
ler de ne oluyor demişti"- Dediler ki: Biz babalanmızı bunlara tapar kimseler bul
duk" 

-"Doğrusu siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz" 

-"Dediler ki: Bize gerçe� mi getirdin yoksa sen oyunbozanlardan biri mi-
sin ?" 

"Hayır dedi. Sizin rabbiniz yarattığı göklerin de yerin de Rabbidir. Ve ben 
buna şahitlik edenlerdenim' 

-"Allah'a yemin ederim ki siz aynlıp gittikten sonra putlarımza bir oyun 
oynayacagım." 

-"Bmıu Tannlarımıza kim yaptı ? Muhakkak ki O, zalimlerden biridir 
dediler" 

-"(Bir kısım)bunlan diline dotayan bir genç duyduk. Kendisine İbrahim 
denilmiştir dediler" 

-"0 halde dediler: O'nu hemen insanların gözü önüne getirin belki şahitlik 
eder dediler" 

"Bunu ilahlarıımza sen mi yaptın ey .İbrahim ?  Dediler." 

-"Belki bu işi büyükleri yapmıştır. Haydi onlara sorun eger konuşuyorlarsa 
dedi" 

-"Bunun üzerine kendi vicdanlanna dönüp {kendi kendilerine) zalimler 
sizlersiniz sizler dediler" 

-"Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalaruıa döndüler. Sen bunlann konuş
madıguu pekala biliyorsun dediler" 

-"İbrahim (AS) öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiç bir fayda ve zarar 
venneyen bir şeye hala tapacak mısınız? Dedi." 

-"(Bir kısmı) Eger iş yapacaksanız yakın O'nu.Tanrılannıza yardım edin 
dediler." 

-"Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik" 

-"Böylece O'na bir tuzak kurmak istediler. Biz, onları da çok hüsrana u�-
rayanlar durumuna soktuk." 90 

89 ŞengOl İdris, a.g.e. s. 323 
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Böylece dinleyicinin kafasına diyalo� sonunda Hakkın üstunlü� ve 
Batılın m.aglubiyeti yerleşmiş oluyor; ve eger irummayanlardan ise vicdarunın ve 
aklının sesine kulak verip hidayete erenlerden oluyor. 

c) Teşvik ve Korkutma Uslubu ile Terbiye: 

Kur'an kıssalarında teşvik ve korkutma metodu da kullarulır. Zira insan 
oAtu hayır ve güzeli sevmeye: çirkin ve şerden nefret etme üzerine meyilli yaratıl
mıştır. Bu konuda ömakler çoktur. 91 

Mesela Nuh (AS) dan bahsederken şöyle buyurulur. 'Dedimki Rabbinizden 
magfıret dileyin, do� O çok bagışlayandır. (Taki) Size gökten bol bol yagmur 
indirsin. Sizi mallar ve o�llarla destektes in. Sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar 
akıtsın" 92 

Hud (AS)'da kavmine'Ey kavmim Rabbinden baA:ış dileyin; sonra da O'na 
tövbe edin ki� üzerinize gögü (yagmur) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet 
katsın. Günah işleyerek (Allah'tan) yüz çevirıneyiniz." 93 diye hitap ediyor. Bu iki 
kıssada da görttldügtt. gibi terbiyede teşvik metodu kullanılmıştır. Böylece dinleyi
ciye bir mesaj verilmek istenmektedir. 

d) K1ssa1ann Muhtelif Yerlerinde Hitabı intibaha Getinci 
ibarelere Yer Verilmek Suretiyle Terbiye: 

Kıssalardan bazen ana fıkir olarak verilmek istenen konudan bir mevzudan 
başka bir mevzuya geçilir.94 örneğin Hz. Yusuf kıssasında, Hz. Yusuf hapis arka
daşlarına iman dersi anlatır. Oysa ilk bakışta zindan hayatı anlatılıyormuş intiba
hını verir. 95 

Bazen de kıssalann anlatıldıgı bir surede, bir kıssadan başka bir kıssaya 
geçilir. Anlatılan her k.ıssanın sonunda, aniatılmak istenen konu, verilmek istenen 
ana fıkir, nakarat olarak verilir. 96 

Kamer suresinde anlatıl� Mus� Nuh, Hud, Salih ve Lut (AS) kıssalan 
anlatılır. Her kıssarun sonunda'Benim azabım ve uyanlanm nasılmış" vb. gibi 
tehdit ayetleriyle sona erdirilerek di�er k.ıssaya geçiş yapılır. 97 

Buda Kur'an kıssalarırun terbiye metodunda dinleyiciyi veya okuyucuyu bir 
sahneden di�er bir sahneye taşıyarak insanlan nasıl sürükledi�ini gösteren bir 
uslubudur. Böyle bir uslupla inananlar peş peşe gelen ve hepsi de karırlerin sonu
mm ne olacagt bildiren tehdit cümleleriyle biten sahnelerle son bulwıca dinleyiciye 

90 Enbiya 2 1/52·70� Aynca buna benzer diyaloglar için bkz. En•am 6n6/8 l; Şuara 26/69-104; Hud ı l/84-
95 
91 Şengül İdris, a.g.e. s. 325 
92 Nuh 71/10-12 
91 Hud 1 1/52 
114 ŞengOl İdris, a.g.e. s. 328 
95 Yw.'Uf 12/37-41 
96 Kamer 54/16 
"7 Geniş bilgi için bkz. Kamer 5411-5 5 
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teslim olmadan başka bir yol vermiyor. Böylece en haşin inkarcı, böyle kıssalann 
karşısında teslim bayra� çekmiş oluyor. 

2- Dinleyiciye Anlatt1ğ1 K1ssalardaki Kahramanlan Tasvir 
Etme: 

Kur'an lossalannın tali gayelerinden birisi de dinleyiciye anlattığı lossalardaki kah
ramanların tasvirini yapmaktır. 

Çünktı kıssalar bazen bir kahramanın etrafinda döner. öyle ise kıssa kah
ramanı olarak bu insarun tasvirinin yapılması gerekli olan bir şeydir. 98 

a) Hz. Musa Örneği 

Hz. Musa (AS) asabi, öfkeli, ınizaca sahip bir lider tipidir. Kimsenin ol
madıgı bir yerde şehre girip, biri kendi tarafından digeri düşman tarafından iki ki
şinin kavga etmesi sonucu yardım isteyen kendi tarafından olan kişiye yardım et
mesi ve diğer adama bir tokat vurup öldürmesi, sonra da pişmanlık duyup tövbe 
dilemesi, kork'll ve endişe içinde gecelemesi, ikinci gün yardım isteyince tam yar
dım edece�i esnada daha önceki sonucu hatırlaması neticesinde vazgeçmesi Hz. 
Musa'nın asabi bir kişilig-i oldugunu gösteriyor. 99 

Yine Hz. Musa'run Tur-i Sina da iken Swnir'inin yaptıgt buzagtya tapması 
Hz. Musa'yı kızdırır. Hz. Harun (AS)'dan hesap sorar. Durumu öğenince Samiriyi 
kovar.100 İşte bu davraıuşlan sergileyen Hz. Musa'nın {AS) Mlzac bakımından öf
keli oldugu anlaşılıyor. 

b) ibrahim (AS) ömeOi 

İbrahim (AS), Hz. Musa (AS)'ın tam tekabülüdür. Sükunet müsamaha ve 
hilim sahibi tipini temsil eder. 

Henüz kendisine peygamberlik verilmediği halde, tlahı araştınnası101 onwı 
araştırmacı kişiliğini ortaya koyar. Babası ile yaptığı diyaloğ sonrası da babsı için 
şefkat dilemesi102 onun hilim sahibi kişiliğini, şefkatli ve merhametli biri oldu�u 
gösterir. 

Kavmiıtin taptıgı ilalll (putu) kınnaya teşebbüsü ve kınnası103 anında bile 
sakin olması ve diyalo� sürdürürken bile karşı tarafı susturmaya çalışması onwı 
sakin ve hilim sahibi oldugunu gösterir. 104 

Hz. İbrahim bu davraruşlanyla tam Hz. 1\tiusa•nın tekabülü durumundadır. 
Sünnetin ve hilmin timsalidir. Aynı zamanda inançlannda tavizkar olmay� Allah-

93 Kutub Seyyid, et-Tasviru'l Femı, s. 199 vd. 
99 Kasas 28/16·19 100 Taha 20/92-97 
ıQı En'am 6n6-80 102 Meryem 19/42-48 103 Enbiya 20/57 
104 Enbiya 20/S7-68 
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'a verdi�i sözU tutan munazara. ve diyaloglarda karşı tarafı susturan bir insan tipini 
gösteriyor.Kur'an bu kısalada insanla� onlan örnek alınalamu teşvik ediyor. 

c) H�. Yusuf Örneği:  

Hz. Yusuf akıllı ve hakim bir adam tipidir; 

Hz. Yusufun (AS) Mısır'da sarayda yaşarken Melik'in karısının meyline 
karşılık dirayet göstermesi sonunda bwıa �en suçlu imiş gibi cezalandınlmış 
olması, şehirdeki diger kadınlarm dedikoduianna karşı metanetti olması.Hz. Yusuf 
(AS)'un akıllı adam tipini sergiledi�i gösterir. 1 05 

E· KUR'AN KISSALARININ ANLATlM METODLARI 

Kur'an-ı Kerimde anlatılan kıssalar yukanda belirtilen asıl ve tali gayeleri
ne yönelik olarak belli bazı metodlarla anlatır. Bu metodları şöyle sıralam müm
kündür. 

1 ·) Önce Özetle Aniatma Sonra Tasfsilat1 Anlatim Metodu 

Kıssa bazen Kehf suresindeki Aslıab-ı Kehf kıssasında oldu� gibi önce 
özetini anlatmakta başlar. Sonrada tafsilatuu sonuna kadar anlatır. 106 

Kehf suresi,nde Aslıab-ı Kehf hakkında (Kehf 18/9-12) ayetlerinde önce 
özet bilgi verilir. 107 Daha sonra gelen ayetleri onların kaçışları, ne kadar kaldıklar, 
nasıl tekrar şehre indikleri hakkında geniş bilgi verilir. 108 

2·) Önce Hakitatl ve Maksadi, Sonra Tatsilatli Anlat1m 

Bazen kıssalann hakikatı ve maksadı anlatılır. Sonra da tafsilatı verilir: 
Hz. Musa'nın (AS) kıssasında (Kasas süresi 28/2-6) ayetleri Hz. Musa'nın (AS) 
doğum öncesi, do�mundan sonra Medyen'e giderek� orda evlenmesi, Medyen'e 
dönüp tekrar ıvıısır'da Fir'awn ve gUruhu ile mücadele etmesini anlatır. 109 

3-) Giriş Yapmadan Anlatım Metodu 

Bazen kıssaya giriş yapmadan anlatılır: Meryem kıssasında olduğu gibi 
teferruatını anlatır. Hz. Meryem'in himaye altına girmesi, Hz. İsa'yı babasız dünya
ya getirmesi ve halkın tepkileri karşısında çektigi sıkıntılan ve Hz. lsa' nın beşikte 
konuşmasına kadar geniş bilgi verilir. 1 10 

ıos Yusuf ıırıs-35 ve SUI."Clliıı tamamı; Aynca di� iıısan tiplerini anlatan geniş bilgi. için bkz. Kı.ıtub 
S�d. et• Tasviru '1 Fenni fi1 Kur'an. ss.209-2 15 
1 Kutub Scyyid, a.g.e. s. 182 107 Kebif 1 819-12 108 Kehif 18/12-25 109 Kasas 28/6-50 110 Meryem 19/16-37 
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4·) Temsili Olarak Giriş ile Anlat1m Metodu 

Bazen kıssaya temsili olarak girer. Sonrada kahramanlarının agzından an
latır. Hz. İbralıim ve İsmail kıssasında oldugu gibi Çünktı Hz. İbrahim ile İsınail'in 
kısaası kahramanların dilinden anlatılır. 1 ı ı 

6·) Ani Giriş Metoduyla Anlatım 

Bazen kıssaya aniden giriş yapılır. Olay hem kalıramamndan hem de oku
yucudan gizli tutulur. Kısanın sonunda aniden ortaya çıkar. ı ıl Hz. Musa ile alim 
kişi arasmda geçen olayın sonuna gelinceye kadar kimse sonunun ne olacağıru bi
lemiyor. Olayın teferruatlı bir şekilde sonuna kadar anlatılır. 1 13 

6·) K1ssan1n S1mn1 Gizli Tutma : 

Bazen kıssanın sırrı okuyucuya açıklanırken kahramanlarında gizli tutulur. 
Kaharamanlar bu sım bilmeyerek rollerini yerine getirirler. Seyirciler de bilerek 
onlann hareketlerini seyrederler. 1 14 

Bahçe sahiplerinin kıssasında olduğu gibi bahçe sahipleri kimse görmeden 
bahçelerini devşinneye sabaha karşı gitmek isterler. Hatta yolda giderken'de kimse 
görüp duymasın diye fısıldaşarak konuşurlar. Bahçeye vardıklannda ise bahçeyi 
harap olımış görtınce şaşkına dönerler. Fakat sonunda da Allah' ı tesbih ederler. 1 1 5  

7·) S1mn Kahramanlara Gizli Tutulmasi : 

Bazen de kıssarun bazı yerlerinde sırrın bir kısmı seyircilere açılır, Kahra
manlan gizli kalır. Bazı yerlerinde ise hem kahramana hemde seyircilere gizli kalır. 
ı ı6 Sebe melikesinin tahtının getirilmesi gibi "Melike gelince: senin tahtın da böyle 
mi? o şöyle cevap verdi tıpkı o! (Süle.rman şöyle dedi) daha önc.e (Allah'tan) bilgi 
verilmiş ve biz müslüman olmuştuk. 1 ı 

B·) S1r Olmadan Anlatim Metodu: 

Bazen kıssada hiçbir sır olmaz, olay bir anda kahranıarun ve okuyucunun 
karşısına çıkar. 1 ı s Cebrail'in Hz. I\Ieryem'e seslenınesi gibi ki' aşağısından (melek) 
O'na şöyle seslendi tasalanma Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getir'ştir' " 1 19 mı . 

ı ı ı  Kutub Seyyid a.g.e. ss. 182· 1 87 112 Kutub Seyyid a.g.e. ss. 183 ll) Genitı bilgi için bkz. Kebif ı 8/60-82 1 1 4  
Kutub Seyyid a.g.e. ss. 183 vd. 

ıt� Kalem 68/17-35 
w; Kutub Seyyid a.g.e. ss. 186 1 1 7  Neml 27/42 1 1 8  Kutub Scyyid a.g.e. ss. 1 88 
ı ı 9  Meryem 19124 
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F· KUR• AN KISSALARININ ÖZELLiKLERi 

Kur'an kıssalarının en büyük özelliAi kahramanlar etrafında döner gibi 
görünürse de; itı.anç etrafında dönmesidir Bunun dışında en çok dikkati çeken ö
zellikler şwılardır. 

1·) Tekrar 

Tekrar hususiyeti:Kıssalar gayeye uygun olarak dini bir uslupla tekrarlanır. 

2·) Yeteri Kadar Anlatim 

Kur'an kıssalan hangi maksat ile serd ediliyorsa sadece o miktamu zikre-
der. 

3-) irşad ve Yönlendirme 

Muhatap kıssalardaki olayiann içine dalıp gitmeye bırakmaz. Orada dini 
irşad ve tercihler serpiştirilir. 120 

Aynca kıssalarda şu özellikler bulunur: 

1) Muhatabı sürükleyen bir girizgahla başlanır. 

2) Temsili anlatım tercih edilir. Yani önemli sahneler gösterilip, bir çok 
tefemıat muhayyileye bırakılır. 

3) Hadiseler ve konu dialektik ifadelerle süslenmez. Canlılık ve hareket 
dolu bir tasvirle muşalıhas hale getirilir. 121 

120 Yıldınm Suat, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine giriş, s. ll O 
uı Yı..ldınm Suat, a.g.c. s. l 1 1 
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BiRiNCi BÖLÜM 

PEYGAMBERLiK ÖNCESi HZ. NUH'UN 
HAYATI 

A· NUH (AS)'IN KiMLiGi VE iSMi 

Kavminin arasında 950 yıl kadar1 uzun bir müddet yaşamış olan Nuh 
(AS)'ın kimliği ve ismi Uzerinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Nuh:kelimesi Nahe-Yenahu'nun mastandır.2 Çok aAJayan, sızlay� bagt-
ran, anlamlarına gelir. 3 

Alusi: Nuh aslen arapea değil yabancı bir kelimedir. 

Cavalik: Nuh kelimesi sonradan araplaştırılmış bir kelimedir der. 

Kirmani ise: Aslen Suryanice olan'Nuh" kelimesi sakin olmak, sakinleş
rnek manasma gelir4 der. 

Asıl adı Abdulgaffar olan Hz. Nuh'a çok aAiadığı çaAtnp sızladığı için bu 
isim verilmiş olduguruı dair bir rivayet vardır. Ancak Elmalılı bu rivayetin salıili 
olmadıg:ı kanaatini taşımaktadır. 5 

Bir başka görüşe göre Nuh (AS) ismi daha önceleri'yeşkur" idi daha sonra 
Nuh denildi. Bunun sebebininde şöyle olduğu belirtilir. 

l)Nuh (AS) kavmine yaptıgı beddua sebebiyle tufandan sonra pişmanlık 
duymuş nefsine bagmp çaAuması nedeniyle Nuh denilmiştir. 

2)Hz. Nuh gördü� bir köpe� hor karşılamış "Ey Kabıh" diyehitap etmiş
ti. Bunun üzerine Yüce Allah Hz. Nuh (AS)'a onu Ben yarattıgım için Beni mi? 
ayıpladın yoksa köpeği mi? Diyince; Hz. Nuh (AS) yaptıgı işin yanlış olduğunu 
anladı. Pişmanlık duydu. Aglayıp sızladı. Bunun Uzerine ona "Nuh" denildi. 6 

Fahrettin-i Razi'run yaptıgt rivayet yukandaki sözlUk manasma uygun gö
rülürse de gemi oldugu kanaatını taşıyorum. Çünkü bir Peygamber adayı dununun
da olan birinin bir hayvanı hor görmesi uygun olmayı gerektirir. Veya Peygamber 
olmuş kavmi helak olduktan sonra cezayı hak etmiş bir kavim için pişmanlık duy
ması da garip bir rivayettir. 

ı Ankebut 29/14 

2 Lisanu'l Arab, Nahe maddesi 

3 Lisanu'l Arab, Nahe maddesi 
4 Elmalılı Hamdi Yazar, Hak Dini Kur'an Dil4 VW5367 s 

Ebnalılı. a.g.e. a.y 

6 F. Razi. Mefatihu'l Gayb, C. 23, s.9 1 
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B- NUH (AS) İLE HZ. ADEM ARASINDA GEÇEN ZAMAN 

İnsan)ı� ikinci babası durumunda olan ve ikinci Adem de denilen 7 Nuh 
(AS) •ın sayı ve nesebini bilme� hangi zamanda tesbit etmek önemli bir husustur. 
Fakat şunu hemen belirtmek gerekir ki tarihierin bize bu konuda rakamsal olarak 
kesin bir bilgi verdikleri söylenemez. Hangi dönemlerde yaşadıgı konusunda da 
farklı görüşler vardır. Çünkü tarihierin özellilde M.Ö.'ki dönemler için söyledilderi 
bilgiler kesinlik ifade etmeyen bilgilerdir. Buna taWnen Nuh (AS)'ın yaşadıgı dö
nem hakkında birtakım bilgilerimiz yok deAildir. Elimizdeki bilgiler bu konuda 
farklı görüşlerin oldu�nu gösteriyor. 

Nuh (AS)' ın Hz. Adem'den sonra I O. nesil veya "KARN"8 oldu� konu
sunda hemen hemen ittifak vardır.'KARN" kelimesinden kastın insan nesli olması 
halinde; Nuh ve daha önceki nesillerin uzun yıllar yaşadığını da. hesaba katacak 
olursak Hz. Nuh ile Adem arasında binlerce yıllık bir zamanın olduğu ortaya çı
kar.9 

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde'KARN" kelimesi nesil anlammda kul-
I anılır. 

"N uh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarnun günahlarını 
bilen ve gören olarak Rab'bin yeterlidir." ıcı 

"Onlardan öncede eşya ve görünüş bakunından daha güzel olan nice nesil
ler hel ak ettik."  1 1 

'Sonra onlann ardmda başka bir nesil meydana getirdik"12 
Ad'ı, Semud'u Ress halıkım ve bunlar arasında bir çok nesilleri de 

(inkarcıhklannda ötürü helak ettik) 13 Görüldugu gibi yukarıdaki ayetlerde ve daha 
birçok ayet-i keriıne de geçen KARlN veyahutta KURUN kelimeleri nesil anlamın
da kutlantlmıştır. Buna göre yukandaki görtlş kuvvet kazanmakta Hz. Nuh ile Hz. 
Ad.em arasında yüzyıllar değil belki bin yılların olduğu kesinlik kazanmaktadır. Bu 
konuda farklı rakamlarla karşılaşıyoruz. Nuh (AS)' ın Hz. Adenı (AS)'uı vefatından 
126 yıl sonra doğduğu görüşünü lbn-i Cerir savunurken Ehl-i Kitabın kadim tarih
lerine göre bu rakam 146 yıldır. 14 

Hafız Ebu Hatim b. Hibban sahihinde demiştir ki: Muhammd b. ömer bin 
YusufEbu Umame'den aldığı rivayete Adamın biri 

- Ey Allah'ın resulu Adem peygamber miydi? ResuluHalı {SA V) 

7 Nadiın Macit, Hz. Nuh ve NO.bnvveti (YOksek Lisans tezi) s. 395 
8 İbni Kesir  el Bidaye ve'n Nihaye Tre. c. ı, s.138; Anciylopedia ofReligion C. lO, s. 460 

9 İbni .Kesi:r, el Bidaye Tro. C. l, s. l38 lO 1sra ı 7/l 7 1 1  Meryem 19n4 12 Müminwı 23/3 1 
13 Furkan 25/38 
14 İbni Kesir, el Bidaye Tre. C. ı. s. l37 
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- Evet Allah'ın kelaınına muhatap oldu . 
- Onunla Nuh (AS)'m arasında nekadar zaman geçti? 

- On nesil dedi 
Yine İbn-i Abbas'tan gelen rivayete göre Hz. Adem ile Nuh arasında geçen 

on neslin hepside İslam tızereydi. 1 � 

Hadiste geçen'KARN" kelimesinden yüzyıl anlaşılırsa Hz. Adem ile Hz. 
Nuh arasında bin yıl geçmiş demektir. Eg-er KARN'dan maksat nesilde olursa o 
zaman bunu yıl olarak kestirrnek mümkün degildir. 16 

Buna rağmen Abdulvahhap enmuccar Hz. Adem'den Hz. Nuh'a kadar ge-
çen yılların bir çizelgesini çıkarn buna göre: 

- Anuş ile o�u Keynan arasında 90 yıl 

- Keynan ile oğlu Muhayliyl'in doğumu arasında 70 yıl 

- Muhayliyl ile oA}u Y ard'ın doğumu arasında 65 yıl 

- Yard ile Alınuhlun do�mu arasında 162 yıl 

- Alınuh ile oğlu Müteveşellh arasında 65 yıl 

- Müteveşellh ile o�u Lamek veya Lamk'ın dogumu arasında 187 yıl 

- Adem (AS)'ın ömrü ile vefat Tevrat'a göre 930 yıl tekabül eder. 
- Adem (AS)'ın vefatı ile Nuh (AS)'ın doğumu arası 126 yıl17 Olduğwıu açıkladık-

tan sonra, dahada ileri giderek tevatür derecesinde bir rivayette Hz. Adem ile Hz. 
Nuh arasında ı 056 yıl geçti� söyler. 18 

Kanaatime göre KARN kelimesi gerek nesil gerekse ı 00 yıl yani bir asırlık 
zaman anianunda olsun; her halukarda Hz. Adeın ile Hz. Nuh arasında bin yıldan 
fazla bir zaman geçmiş olduğu kanaatİ ağırlık kazanmaktadır. Ancak gerek 
Abdulvahlıab en-Neccar gerekse Sabuninin rivayet ettiği gibi kesin bir tarih ve 
rakkam vermek mümlitn degildir. Çüııhit alimlerin bu hususta kesin bir görüşü 
yoktur. 

C- NUH (AS)'IN SOYU VE NESEBİ 

Daha önce ifade etti�imiz gibi Nuh (AS) Hz. Adem (AS)'ın onuncu nesil 
torunlarındandır. Tarihçiler Hz. Nuh (AS) ile Hz. Adem arasında geçen on nesli bir 
cetvel şeklinde sayarlar. Babasının ismi hakkında itilaf olmasına ra�en annesinin 
ismi hakkında ihtilafvardır. Tevatur derecesinde meşhur olan bir rivayete göre Nuh 
(AS): 

15 ibni Kesir, el Bidaye Tre c. ı, s. 
16 İbni Kesir, a.e. Tre. C. ı, s. 137 
17 Abdulvabhab en-Necar, Kuıasu'l Enbiya, s. 54 18 

Sabuni. en NübOVVetu ve'l Enbiya, s. ı 43 
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Nuh ibni Lamek İbni Müteveşellh ibni Anuk (Ahnuh)(İdris) 

İbn-i Y ard İbn-i Muhlayil İbn-i Kaynan İbn-i Anuş lbn-i Şit İbn-i Adem dir. 19 
Annesi Akinus binti rakıl veya binti kabul ibn-i M uhlayil İbn-i Anuş'tur. 20 
Bir başka rivayette ise Semha binti Anuş 'tur. :n Annesi hakkında fazla 

bilgiye rastlamak mümkün olmamıştır. Ancak babası hakkında. Y akub-i Tarihinde 
geniş bilgiye sahip olabiliyoruz. 

Nuh (AS) 'ın babası Lamek babasından sonra Allah'a ibadet ve taatı ikame 
etti. 162 yaşına gelince kendisiıtin çocuklan oldu. Lamek Şit'in çocuklarıyla Kabil
'in çocukları biribirleriyle evlenmiş ve ço�lmışlardır. 

Lamek'in ölümü yaklaşınca: Oğlu Nuh ile onun oğulları; Sam, Ham ve 
Yafes ile onların eşierini ve Nuh'un eşini çagu-dı . Onlara Şit'in çocuklannda sizden 
başka kimse kalmamıştır dedi. Sonra Adcm'i ve Havva'yı yaratan ve onlardan nesil
ler çogaltan Allah kötü ümmetler için hazırladı� kötülüklerden kurtarsın ve çocuk
lanruzı Peygamberin bereketini size vermeyi ve nesillerinden melikler olmasını 
diliyorum, diye dua etti. Sonra da Hz. Nuh'a. dönerek senden başkası yeryüzUnU 
kaplayacak olan tufandan kurtaramaz öldüğümde beni hazine magarasına götürü
nüz. Gemiye binmenizi Allah murad edince babanız Adem'in cesedini yükleyiniz. 

Kendinizle birlikte geminin ust kat orta kısmına bindiriniz. Sen ve çocuk
ların onun dogusunda; eşin ve gelinleriniz ise batı tarafında otursunlar. Böylece 
Adem'in cesedi aranızda olsun. Kadın ve erkekler birbirlerine kanşmasınlar. 

Gemiden inineeye kadar onlara yaklaşmayınız. Yemeyiniz içmeyiniz. Tu
fan bitip yer yüzttne inince Adeın'iıı cesedinin yanında namaz kılııuz. Sonra büyük 
oğlunuz Sam'a Adem'in cesedini dünyanın ortasına götürmesini ve O'nwı o�a
rından birisi de kendisi ile olsun. Kadınla evlenmesin, ev yapmasın, kan döknıeyin 
hayvanlardan kurban yapsın. Kuşlardan da kurban-lar yapsın.Allah'ın O'nunla bir
likte bir melek gönderecektir, ve dünyanın ortasını gösterecektir. 

Yakubi, bu tavsiyelerinden sonra Mart ayının 1 7. gecesi paı..ar gecesi saat 
9:00'da 777 yaşında iken vefat etti, 21 der. 

Lamek'in babası Muteveşellih bin Alınuh'un da babasından sonra Allah'a 
ibadet ve davet etti. 187 yaşına gelince oglu Lamek dogdu. Bu zamanda Nuh 
(AS)'a yüce Allah vuku bula.cagınt vahyetti ve O'na agaçlardan gemi yapmasını 

19 lbni Kesir,el Bibaye ve'n-Nihaye, C.4, s. 1 13� lbni Kesir, Tefsinı'l Kıır'an'il Azim, C.2, s. 223� lbni Kesir, 
Kıssasu'l Enbiya, C.l, s. 104; es Sa'lebi, A'ra is s. 54; Beydavi, Tefsiri, C.3, s.14; Nese.fi, Tefsir, C.2, s.58; 
Zemahşeri. Kezzab, C.2, s.85� Kurtubi. Camiu'l A.hkam. C. l8, s. l93� Razi, Tef�iru'l Kebir, C.30, s. l46� 
Şcvkani., Fcthu'l Kadir, C.5, s.302; Elmalılı, Hhak. Dini, C.8, ss.5367-5368; Köksal Asım, Peygamberler 
Tarihi, s. 87; Hawa Said, el Esas fi't-Tefsir, C.5, s.206 20 es Se'labi, Araizi. s.54 21  

Kurtubi, Camiu'l Ahkam, C. l8, s. 202; Şevkani, Fethu'l Kadir, C.5, s. 302 . .,., 
�� Y ak:ubi, Tarih. C. ı. ss. 12- l3 
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emretti. Nuh (AS) 344 yaşına gelince 2000 ci yıl tamamlandı. Müteveşellih 

Eylül'Un 2 1 .  de Perşembe günü 960 yaşındayken vefat etti 13 
Doğrusu Y akubi'nin yapmış oldugu bu rivayetleri yadırgamamak mümkün 

degildir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde böyle bir bilgiye rast
lanmadıgt halde bu rivayetleri nerden aldı� ve nasıl dogru bilgi olarak aktardı
gını bilemiyoruz. Ayrıca Hz. Nuh'un babasının. vefatma dair verdi� rakamlar da 
dikkat çekicidir. ister istemez insanın aklına bir takını sorular gelmiyor de�il. Aca
ba o zamanda takvim var mıydı? Saat var mıydı? Saat var idiyse Lamek'in vefatın
da gerçekten saate bakıp saati tutulmuş muydu? Aynca vefat ettiği zaman 777 ya
şında olduğu hakkındaki rakamda yuvarlak bir satıdır. Sanki 7 sayısı nın kutsallıgt 
ima edilmiş görülüyor. öte yandan Nuh (AS) ve hatta bu sorulara cevap aradı�
mızda yukarıda Y akubinin yapmış oldugu rivayetleri garip oldugu kanBati agırlık 
kazanıyor. 

D- NUH (AS)'IN DOGUMU: 

Nuh (AS)'ın doğumu konusunda yukarıda Lamek'in vefaf4 tarihini ve 
hatta saatini bildiren rivayetteki kadar kesin tarih ve rakamlara sahip de�iliz. Bu
nunla birlikte tarihçilerin (kıssa'run) vehb b mürebbe'ten yaptıgı bir rivayete göre: 
Yüce Allah İdris'i gö�e kaldırdığı zaman, İdris (AS) yer yUZUnde oğlu mütevvas 
ellilı-i bıraktı. O Mey şahaile evlendi ordanda oğlu Lamek doğdu. O çok güçlü ve 
t�. tl ' b '  ' ' d' Aw dniY.n aa k' 'k" A� de irird' ' 01 A-1\�VVe . ı ırısıy ı. gaca. vur __ �\+ zaman �acı o_ unı.ı.çu v ı. n"'-« 
Muhammed'in nuru vardı. Bir gün kıra çıktı ve çok güzel bir kaduıla karşılaştı. O 
kadın koywı güdüyordu Hoşuna gitti ve kendi kendine dediki ben Kaynuş binti 
Berakiy b Muhuil'in kızıyım ki O'da Kabil'in çocuklanndandı. O da Adem'in çocu
ğuydu bu esnada Lemek ile kadın arasmda şu diyolog geçer: 

-Lamek: Sen evlisin? diye sordu. 

-Kadın: Hayır dedi. 

-Lamek: Yaşın kaç diye sordu. 

-Kadın: 1 80 yaşındayım dedi. 

-Lamek: Eger bulu� ça� erm.iş olsaydıruz sizinle evlenirdim dedi. O za-
man da buluğ ça�a ennek yaklaşık 210 yaşı aşıyordu. Daha sonra O'nu babasın
dan istedi. O'na mal verdi ve onunla evlendi. O'ndan Nuh (AS)'a hamile kaldı. Do
�m vakti yaklaşınca aynimak istedi ve vay Nuh diye ba�rarak aynldı. Mawa<fa 
40 gün kaldı. Sonra babası Lamek öldü. Melekler O'nu annesine süslenmiş ve 
gözleri sürmelenm.iş bir şekilde getirdiler. Annesi buluğ çağına erişinciye kadar 
O'nunla teselli buldu ve O'nu sevdi. 25 

23 Yakubi, Tarih, C. l, ss.l2 
24 Yakubi. Tarib, C. l, ss. l3 2s en Neveyri, Nihayetu'l Ercb, ss. 42·43 
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Nuveyri'nin yapmış olduğu bu rivayet tipik bir aşk hikayesi gibidir. Vehb 
b. Münebbih gibi hadiseller tarafından şiddetli bir şekilde tenkid edilmiştir. Vehb 
b. münebbih İslam tarihinde en çok İsrailiyat rivayet eden şahsiyet olarak bilnen bir 
kişidir. Bu meyanda bu rivayet hakkında da insanın aklına bir çok sorular gelmek
tedir. 

E- NUH (AS),IN ŞEMAİLİ VE V ASIFLARI 

Kur'an-ı Kerim de, tarih kitaplarında kıssassu'l enbiya yı konu edinen ki
taplarda ve hatta akaid ile ilgili yazılmış kitaplar da Nuh (AS)'m şernalini anlatan 
çok bilgiyi kitaplarda bulmak zordur. Bahse konu olan kitapların bir kısmının çok 
az bir böltımünde bu konuyu bulmak mümkün oluyor bwıa ragmen az da olsa bu 
konuda şu bilgiler aktanlır. Geçmiş dönem insaniannını uzun ömürlü ve uzun 
boylu olması Nuh (AS) ile ilgilide o meyanda bilgileri bize aktarmaya sebep olu
yor. 

Nuh (AS)' m 60 Zira boyunda ve insanların en güzel bir şekilde yaratılmış
larından olduğu rivayet edilir. 26 Allah'ın ldris'ten sonra haber verdi�i ilk peygam
ber olan Nuh (AS) esmere y� !nce yüzlü, başmda hafıf bir uzunluk bulwı� 
büyük gözlü, uzun ve renkli sakallı, iri vucutlu, pazılan kalın� bacaklan ince, 
uyluk etleri çok, kollan ince, göbegi, kabaca büyük cusseli bir zat idi. Öfkesinde ve 
tepkisinde şiddet mevcut idi. 27 Yine Nuh (AS)' m: Alnı geniş ve şakaklan çıkık bir 
kişi olduğu belirtiliyor. 28 

Nuh (AS)'ın belirtilen bu şemaili ile ilgili özelliklerden başka çeşitli 
kayankiarda zikr edilen birçok başka özellik ve vasıflara sahiptir. 

insanlı� Hz. Adem'den sonra ikinci babasıdır. 29 Ulu'l azın sahibi bir 
peygamberden biri ve ilkidir. 30 Galiz misak sahibi peygamberdir. Yüce Allah pey
gamberlerin hepsinden ınisak almıştır. Bazılarında ise galiz misak almıştır. :Misak 
kelimesi sözlük1e anlaşma, sözleşme, yeminleşme, sözverme manalarma gelir. 

Istılahta ise� peygamberler butun güçlüklere eza ve cefalara 
katalanacaklanna davalanndan hiç bir şekilde taviz vermeyecek! erine, dönmeyecek
lerine dair Cenab-ı Hakka söz venneleridir.Bütun peygamberlerden bu manada söz 
alınmıştır. 31 

Galiz misak ise� bu söz vermenin yerinle te'kit ve teyid edilmiş şeklidir. 
Kendisinde misak-ı galiz alman peygamberler: Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, 

26 
Dr. Muhmammed Mesud ve Dr. Vefa Muhammed Rıfaı Cuma, Terihu'l Ünmıeti'l MOstimeti'l Vabide, 

s.139 

27 İbni Kuteybe, el M� ss. 10· 1 l� Aynı eser, Tre. ss.23·24� Köksal A<Jı.m. Peygamberler Tarihi, s.87 
28 en Nev� Nihayetu'l ereb, s.43 
29 saftat 37n7 
30 Hicaz, Furkan TefSiri. Tre. C. 4, s.190; Sabuni. Safvetu'l Tefasir, Tre, C.7. s.70 

3 1 Şevkani. veylu'l Evtar, C.3, s.282� Elmalıl4 Hak Dibi. C.6, s.4275 
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Hz. İsa ve Hz. Muhammed (SA V) olmak üzere beş tanedir. Bunlara "'Ulu'l-AznC 
peygamberleri denir.32 

Aynca Nuh (AS) çok, şükreden dualan makbul bir k'Uldur. 33 Kavmine 
düşkün ve güvenilir bir emirdir. 34 Ticaretle ugraşır, kavminin koyunlarını güderdi. 
Bir ara kavminin puta tapmalarından hoşlanmadı� için kavminden uzak durmuş
tur. 35 O'nun yemesi içmesi, giymesi ve butun davranışlan Allah'ın gözetintinide ve 
O'nun nzasına uygundu. 36 İsra I 7/3 ayette belirtildi�i gibi, yedi�ine, içti�e, ve 
her turlu nimete karşılık fıil� kavlen ve kalben şükr ederdi. Kurban ve Ramazan 
bayramını n dışında sürekli oruç tutardı. 37 

Hz. Nuh {AS) sert mizaçtı birisi idi. Bunu Hz. Ebu Bekir ile HZ. ömer 
(R.a) arasında geçen hadise gösteriyor. Bedir esirlerine yapılacak muamele konu
sunda yapılan muşavere de 

Hz. Ebu Bekir (Ra) :  Esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmalannı uygun 
görürüken; Hz. ömer (R.a) ise esirlerin öldürülmesini istedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber (SA V)'lbrahim (AS) Allah'ın yanında yağdan ve sütten daha yumuşak
tı" buyur du. Sonra da Hz. ömer'e dönerek:"şüphesiz Nuh (AS) Allah için taştan 
taha katı idi" buyurdu. Hz. Ebu Bekir (R.a), Hz. İbrahim (AS)'ın şu sözUnü göste
rerek kendisine rehber edindi.'Kim bana uyarsa o bendendir.Kimde isyan ederse 
şüphesiz sen Gafur ve Rahim 'sin." 38 

Hz. ömer (R.a) ise Kur'an'da geçen Hz. Nuh'un şu sözünü kendisine ör
nek edindi. 39 "Yeryüzünde kafırlerden tek bir fert bile bırakma. "40 

Bu olay aynı zamanda iki şeyi bize ögtetiyor. Hz. Nuh ile Hz. İbraltim'in 
mizaçlanyla: Hz. Ebu Bekir ile Hz. ömer• in mizaçlannı; Bunlardan Hz. Nuh ile 
Hz. ömer'in sert mizaçlı olduğu, Hz. İbrahim ile Hz. Ebu Bekir'in yumuşak olduk
lan ortaya çıkıyor. 

Nuh (AS)'ın yaşantısı net ve açıldı. O'nun yüksek sıfatları, sözlerinde ve 
fiilierinde ortaya çıkanyordu. O yuksek aklı engin bir görüşe, açık bir lisana, belli 
bir beyana sahipti. Kavmine karşı mücadele ederken açık ve görünen deliller ile 
mücadele ederdi. Kalbinde ve Lisarunda delil getinnede büyük bir guç sahibi idi. 
Aynı zamanda. işleri yürütmede ytıksek bir güce sahipti. Allah'a davet sancağını 
ta.şımada kavmi O'na karşı geldi. Onları sevaba teşvik ediyordu. Davetinde kavmini 

32 Ahzab 3717; M. Vehbi, Hulasatu'l Beyan, C.9, s.4390; Elınalılı, C.7, s.3872 

33 1sra ı 7/3; Aynca diğeı· bazı özellikler için, bkz; Ali İmt'a.ıı 3/33; Nisa. 4/163; A'raf 7/59; Hud ı ı/25; 
Ank.ebut 29/14; Ah.kaf 46!3�. Ahzab 3317-8; Satfat 3717�-81;  el Enbiya 2 1176 

34 Tefılinın Neııefi, C.3, ıı. 171 
JS en Nüve� Nihayetu'l Ereb, s.43 l6 1bni 

K�ir. el Bidaye. c. ı. s. l34� Aynı eser Tre. c. ı, s. I63 
37 İbni Kes ir, Kısasu 'l Enbiya. C.4, s. l44 

38 İbrahim 14/36 

39 İbni Esir, el Nihaye fiy Garibu'l Hadis, C. l, s.124 4{) 
Nuh 71t26 
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küçttk duşurmezdi onlan usandınnaz: Onlara kötttluklerden alıkoymak için onlan 
ceza ile korkutuyordu. Kavmi ise bu vaid ve tehditlere karşı gözlerini ve kulaklamu 
kapatıyorlardı. 41 

Eski Ahid ve Agadah'da Hahamlar bir taraftan Nuh'un kavmi ile ortak 
duygularını paylaşmasını hemde kavminin diger taraftan kavminin günahlanndan 
tövbe etmesini, diger tarafta hayvanlam ve diger canlılara olan sevgisini vurgulaya
rak Nuh'un dürüstlük düşltncelerini geliştirmişlerdir. öte yandan Yahudi orta ça�
da İbraniceyi kullanan Hahamlar, Nuh'un kendi içerisinde dürüst oldugunu, ancak 
kendisinin tek dürüst kişi olmadığı, hemde daha sonra Musevi tarikatının, Yakup 
ve Yusuf'un yorumunda Nuh'un bencil yada dürüst bir Lider olduğunu ve bundan 
dolayı toplwnu sosyal ve manevi açıdan değiştirmeye çaba harcamadıgıru söylerler. 

42 

Bu konuda yukandaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Yahudiler tezat 
içindedirler. Bir taraftan Hz. Nuh'u fazileti üstün olarak gösterirlerken: Diğer taraf
tan O'nun insanlığın manevi yönden yükselmesi için çaba sarf etmediğini iddia edi
yorlar. Bu da lıahanılaruı dini nasıl kendi tekellerinde gördüklerinin bir ömeğidir. 
Diıti kendi çıkarları uğruna h.'Ullanmalarına tipik örneği zaman zaman dini bazı 
di�er konularda da ortaya çıkmaktadır. 

Hınstiyanlar ise: Hz. Nuh'un günahtarla dolu bir d1tnyada Rabbine, 
itikatına sadık kalan, iman dolu olduğu için dürtıst ve en önemli insan tipi olarak 
işlenmiştir. İncilin hikaye ettiği tufan, gemi, güvercin, hİristiyanların da esin kay
nağı olmuş, Nuh ölümden suyla kurtulduğu için. lsa'da şeytan ve ölümü, vabtiz 
suyuyla mağlup eder. Diyer inanışlarda Hz. Nuh Hz. lsa'ya adaletle ve insanlığı 
tolu helaktan kurtarma'da örnek olur ve gemiside kiliseyi temsil ede. Hz. Nuh tara
findan salıverile n güvercin ise Ruhu'l Kudüs'Un barışını ve vaftiz sulan üzerinde 
gezen ilahi huzuru temsil etti�e inanılır. 43 Hıristiyanlann bakış açısıda tamamen 
indi bir görüştü. 

Nulı (AS)hayatıııa ve davetine baktığınıız zaman özetle şu hasletleriıı ol-
duğu anlaşılır. 

1 -Hiç bir Peygamber O'nun adını almamıştır. 44 
2-Allaha davet eden, şirki inzar eden ilk şeriat sahibi Peygamberdir. 45 

3-Da'vetine icabetetınedi�i için kavmi azaba çarpılan ilk Peygamberdir. 46 
4-Geın.iye binenler müstesna yeryüztındeki herkes o'nun bedduasıyla helak 

oldular. 47 

41 ez Zeyni. Mecmeu '1 Beyan, Fi'l Hadis, s. l 03� Komisyon. Kısa!ıu '1 Enbiya. s. l3 
42 Ancyclopedia ofReligion. C. 10,  s.461 
43 Eneyetopedi ofReligion, C. l O, s.46 l 
44 e&-Sa'lebi, Arais, s.60 

45 es-Sa'leb� a.e. s., a.s.; Taba '"taba·i el Miza.n, C. lO, s.25 1 
46 es-Sa •tebi. a.e. s .• a.s. 
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S-Peygamberlerin en uzun ömtırlusuydu, mucizesi kendi nefısindeydi uzun 
örorU boyunca kendi kuvvetinden hiç bir �y kaybetmedi. Hiç Peygamber O'nun 
daveti kadar uzun bir zaman davet etmedi. 

•' 

6-Hiçbir kavim onun kavmi kadar azaba düçar olmadı. 

7-Hiç bir peygamber onun kadar kavminde eziyet ve cefa görmedi . 49 
8-Ulu'l azın peygamberlerin ilki dir. 50 
9-0'na gemi yapımı ile ilgili bilgi verilmiştir. İlk gemiyi yapan adamdır. 51 

1 0-İstinşak etmek (Abdest alınada buruna su çekmek) onun süruıetinden-
d. Sl ır. 

l l-Çok şükreden bir kuldu. 53 
ı 2-Allah onu selamet ve berekle nimetlendinnişti. 54 
13-Sadece O'nun zurriyeti baki kalmıştır. 55 
ı 4-lnsanlar arasındaki sınıffarklılıklarının kaldırılması için mücadele eden 

ilk insandır. 56 

Elbetteki Hz. Nuh'un özellikleri ve vasıfları sadece bunlardan ibaret de
ğildir. Biz bu konuda sadece özet bilgi sunmaya çalıştık. 

F- NUH (AS)'IN ÖMRÜ 

Nuh (AS) peygamberler arasında en uzun ömürlü olanıdır. Kaç yıl yaşadıgı 
ve örnrünün kaç yılını tebliğ ile geçirdiği konusunda farklı rivayetler vardır. Bu 
kon� net bir rakam söylemek müm1.iln de�ildir. Gerek Kur'an-ı Kerim de gerek 
Tevmt'ta ve gerekse tarih kitaplarında farklı rivayetler vardır. Hatta aynı kişiden 
yapılan rivayetler bile farklılık arz edebilmektedir. 

İbn-i Abbas'tan (R.a) yapılan bir rivayete göre Nuh (AS) 40 yaşında pey
gamber oldu. Toplam 950 yıl yaşadı. 57 Yine ibn-i Abbas'tan (R.a) yapılan başka 
bir rivayette: Nuh (AS) doğduğu zaman kral 82 yaşındaydı. O güne kadar iyiliği 
anlatan kötülüklerden alıkoyan kimse yoktu. Nuh (AS) peygamber olarak gönde
rildi�i zaman 480 yaşındaydı. 120 sene davet etti. Kendisine gemiyi yapınası em-

47 es-Sa'lebi, a.e. s., a.ı;, 
48 es-Sa'lebi, a.e. s., a.s. 

49 s '1 b' es- a e ı. a.e. s., a.s. 

50 s 'leb' es- a t, a.e. s., a.ıı. 
51 es-Sa'lebi, a.e. s., s. 61 
52 es--Sa'lebi, a.e. s., s. 61 
53 es-Sa'lebi., a.e. s . •  a.s.� İsra 1713 
54 s 'leb' es- a ı. a.e. s., a.ıı. 
�:s es--Sa'lebi, a.e. ı;,, a.a.; Saffat 37/72 

56 Tabataha-i el M.iza.n, C. lO, s.227 
57 Kenzu't Ummat, C. ı ı, s. l3 
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redildi. O zaman 600 yaşındaydı. Tufan da sonra 350 yıl yaşadı. 58 İbn-i Abbas'ın 
başka bir rivayetinde: Nuh (AS) 350 yaşıııdayken peygamber oldu. Kavminin ara
sında. 950 sene kaldı, tufandan sonra 450 yıl yaşadı. 59 

tır. 60 
Sabuni'nin İbn-i Abbas'tan yaptı� rivayete göre toplam 1 780 yıl yaşamış-

Başka rivayetlere göre ise Nuh (AS) 40 yaşındaykeıı peygamber oldu. 950 
yıl kavminin arasında yaşadı. Tufandan sonra ise 60 yıl yaşadı. Toplam ömrünün 
1 05061 yıl olduğu görüşü savunulur. 

Mukatil: Hz. Nuh'un 250 yaşındayken peygamber olduAlımı� 950 yıl tebliA 
görevini eda ettigini. Tufandan sonra ise 250 yıl yaşadıgını kabul eder. 61 Goldziyer 
Hz. Nuh'un 1450 yıl yaşamasına ra�en hayatı iki kapılı bir hana benzettiAini 
söyler. 63 

Bursevi: Hz. Nuh'un (AS) 1240 yıl yaşadı� belirtir. 64 

Aun b Ebu Şeddad'a göre Hz Nuh, peygamber olarak gönderildigi zaman 50 ya
şındaydı . Kavmi arasında 950 yıl yaşadı . Tufandan sonra da 350 yıl yaşadı. Top
lam yaşının 1300 olduğunu rivayet eder. 65 O'na benzer bir rivayeti Sabuni belirtir 
ancak o toplam yaşın 1350 olduğunu söyler. 66 lbni İshak ve diğer bazılanna göre 
ise Hz. Nuh toplam 950 yıl yaşadığı ve diğer bazılaruıa göre ise Hz. Nuh (AS) 
toplam 950 yıl yaşadığını söylerler. Ancak ibn-i İshak tufandan sonra 348 yıl67 
yaşadı� söylerken Y akubi ise tufandan sonra 360 yı168 yaşadı� söyler Hz. 
Nun'un ömrü ilgili meseleyi farklı şekilde yorumlayanlar da yok de�ildir.Bu görüşe 
göre kabileler genellikle ya bulunduklan yer isimleri veyalıutta efsaneleşmiş isim
lerle anılırlar.Yemen kabilelerinden birinin adı Adem kabilesidir. Bu kabilenin adı 
ge.şmişten günümüze kadar gelen bir isim değildir. Bilakis Y ernenin güneyinde 
Adem dağı çevresini mesken edindikleri için bu isim verilmiştir. 

Bazen kabileler kendi ecdadlarının ismiyle anılırlar. Bu kişi efsanevi bir 
kişi olur. Ve ilk cedd olarak kabul edilen kişiye isnad edilir. 69 

58 İbııi Sa'd, Tabakaııı'l Kübra, C. l, s.40; Tabt..'i'i Tarihi, C. l, s.l80 

59 Taberi Tarihi, C.l, s. l79 
60 Sabuni, en Nübnvvet ve'l Enbiya, s.1 54 

61 Ebu's-Suud Tefsiri, C.4, s.199; Vehbi Mulıamıned, Hulasatu'l Beyan. C. lO, s.4176; Elm.a.W.ı., Hak Dini. 
C.S, s.3768� Diyanet Dergisi, C. 16, Sayı 170 62 

Ebu's-Suud Tefiıirt C.4, s. 199 
63 İslam Anııiklopedlııi. Milli Eğitim Y a.yınları. C.9, s.3 16 
64 Bursevi L.mail Hakkı. Ruhu'l Beyan Tre. C.3, s.3 16 

65 İbn-i E..m el Kamil ft Tarih Tre .• C.2. s.62 

66 Sabuni, en NübOvvetu ve'l Enbiya. s. ı 46 
67 Taberi Tarihi. C.l, tı. l91 
68 Yakubi Tarihi. C. l,  s. 16 

69 Kemal Salcybi. Hafayam •t Tevrat. s. 5 ı 
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Tevrat'ta geçen Hz. Nuh'un, 950 yıl yaşadığı ve O'ndan Ham, Sam ve 
Yafe.s aracılığıyla soyunun devam ettiği 600 yaşındayken de tufarun koptugu 70 ya
zılıdır. Ancak bu bir insan veya fert ömrü olamaz. Bu bir şahıs ismi değildir. Nuh 
diye bahsedilen ve Ceddinin adıyla arnlan bir kabile ismidir. Hz. Nuh'tan (AS) ön
ce geçen nesil isimleri de on kabile ismidir. 

Nuh (AS) kabileleri de Yemen kabilelerindendir hatta Yemen de kendileri
ne nehayyin (Nuh'un ço�hı) diye addeten bir kavle ismi vardır. 71 Bu görüş sahip

leri bu buna benzer görüşleri ileri sUrerek Nuh (AS) 'ın ömrtlntl 950 yıl veya daha 
fazla olmadığı yargısına varmak isterler. 

Hz. Nuh'un örnrunu 950 yıldan 1 700 hatta 2750 yıla kadar çıkaranlar var 
oldu�72 gibi yukanda görüşlerini açıkladıguruz gibi böyle uzun ömürlü insan o
lamayacagını söyleyenler de vardır. 73 

Nuh (AS) 'ın kavmi arasında 950 yıl veya daha fazla kaldığı görüşü bize 
garip gelebilir. şu anda ki önırümüze ve tarih öncesi bazı ümmetierin örurüne bak
tı�z zaman şu gerçek önümüze çıkar. Hz. Nuh (AS) tarih öncesinde bazı üm
metlerin ömrüne baktı�z zaman şu gerçek ortaya çıkar. Hz. Nuh (AS) tarili ön
cesinde yaşadı bu dönemde hayat basitti elem yorgunluk ve üzfintu yoktu durum 
böyle olunca insanın omrunun uzun olması hiç te acayip degildir. Kimisi bunun 
böyle olmadığını ispatlamak için geçmişte yıl yerine ay kullanıldığını� ileri sürüyor. 

Dolayısıyla Hz. Nuh'un (AS) ömrU 79-80 yıl kadar olmuş olur. 74 
Ancak bu görüş yanlıştır çünldl Kur'an-ı kerim Arapça inmiştir. Ve Arap

lar hiçbir zaman ayı yıl yerine kullanıyorlardı. 75 Kur'an-ı Kerinıdc ay sayısının 12 
oldu�u bunlardan dördünün haram ay oldu�unu açık bir şekilde beyan eder. 76 

ömrun uzun olmasının bir çok hikrneti olabilir. Bunlardan birisi de o gün 
insanların yeryüzündeki sayısı azdı. Belki de ömür uzun olmasaydı yeryüzü iman 
cdilcmiyecekti. Bu gün insanlarm ömıü bu kadar uzwı olsaydı yeryüzüne sığama
yacaklardı. Gerçek olan şuki 950 yıl kadar uzun bir ömür yaşamış olan Hz. Nuh 
(AS) vefatı esnasında dünyayı iki kapılı bir hana benzetmiştir. 77 

Bazılan "Rabbinin yamnda bir gün saydıklanmızdan bin yıl gibidir." Aye
tini delil göstererek tarih öncesi Uınmetlerin sünnetle: Tarih sonrası ümmetierin 
sünnetinden farklıydı, derler. Ancak bu kıyas uygun olmasa gereh.iir. Çünlı.-ü tufan
dan önce veya tarihin inkişafında önceki dönemlerde Hz. Adeın ve zürriyetinin ö
mürlcrine baktı�z zaman bu dönemlerden sonraki dönemieric kıyaslanmadıguu 

70 Kitab-i Mukaddes Tek.vin. 9129 
71 Kemal es-Saylebi Ha'fay� 't Tevr� s.52 
72 cz-Zeyni Mccıneu '1 Beyan, s. l 02 
73 K· ı · S ı b' � - · 5? cma es.. ay e ı, a..,..e., s. _ 

74 Muhammed Tayyib en Neccar, Tarihu 'l Enbiya. 8. 7 4; Taha-i el Mizan, C. ıo, 8. 27 1 
1� Muhammed Tayyib, a.e., s.75 
76 Tcvbe 9/36 

77 Muhammed Tayyib, a.g.e., s.75; Kutub Scyyi.d, Fizilaı Tre., C. ı 1, s.340 
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gortıruz. Teknoloji temiz hava ve vb. şeylerii insan ömrtt üzerinde tesir etti�i, yer
yUzUn de az sayıda insanın varlığı, doğumun az olmasını, hastalı� az olmasını ve 
örnrün uzwı olmasını gerektirir. Bu anlamda buna iman etmek gerekir. Çünkü Al

lah'ın her dediği doğrudur. 78 

Gerçek olan şudur ki uzun omurlu olmak Hz. Nuh (AS)'ın mucizesiydi . 
Bu kadar uzun yaşamasına ragmen kuvvetinden bir şey kaybetmedi. Buna ra�en 
bu gün dahi ı 20 - ı 60 yıl yaşan ihtiyarlara baktı�z zaman temiz hava ve sade 
hayat ortamında yaşadıklan bir gerçektir. 79 

Hz. Nuh'un :yaşı hakkında ileri sürülen iddialarm çoğu sağlam bir delile 
dayanmamaktadır. Çünkü elimizde net yaşını ortaya koyan saA:Iam bir nas yoktur. 
Kur'an-ı Kerimele Hz. Nuh' un kavminin arasında bin yıldan elli yıl eksik yaşadıgt80 

beyan edilir. Tevrat'ta ise Hz. Nuh'un tufandan önce 600 yıl tufanda sonra ise 350 
yıl yaşadı�81 belirtilir. 

Bu iki rivayet sayı bakımından ayıu olup birbirleriyle uyum içindedir. An
cak Kur'an-ı Kerim de tufandan önce veya sonrası belirtilmez; veya toplam ömrü
nün bu kadar olup olmadıg:t konusu açık degildir. Gerçek olan kavminin arasında 
950 yıl yaşamış olmasıdır. sı Tufandan sonra nekadar yaşadıgıru ancak Allah bilir. 
83 Yine bilinen bir gerçek şudur ki� Kur'an-ı Kerimde geçen 950 yıl Hz. Nuh 
(AS) 'ın ömrünün tümü degildir. Hz. Nuh'un ömrü 950 yıldan fazladır. Ancak Ke
sin yıl sayısı bilmemiz mumk:Un olmamaktadır. 84 

Hz. Nuh (AS)'ın yaşının Kur'an-ı Kerimde Zikr edilmesini n birçok hik
metleri vardır. Bunlardan bir kaçını şöyle sıralamak mümkilndür. 

I - Hz. peygamber muşriklerin İslam'ı kabul etmemelerinden sıkılını ş ve 
daralmıştı. Yüce Allah Nuh (AS)' un mücadelesini örnek gösterek sabretmesi ge
rektiğini beyan etti. 85 

2- Yüce Allah'ın binden elli yıl eksik demesi: 

a) O sayının tam ekadar olduğunu göstermek içindir. Biri herhangi birisi için 
bin yıl yaşadı dese yaklaşık o kadar yaşamıştır anlamını taşır. Fakat binden elli yıl 
eksiktir, denilince o sayını tam a kadar olduğu anlaşılır. 86 

b) Nuh (AS) 950 yıl yaşadıgıru bildirmesi Hz. Peygamber (SA V) kıssa müddet 
için sabretmesinin daha uygun olacagıru beyan içindir. 87 

78 R�i.d Rıza. Menar, C. 12, ss. 1 03· 1 04 

79 Taba taba·i el � C. 1 O, s.27 1 

80 Ankebut 29/14 81 
K.itabu Mukaddes Teko.·in 9/28-29 82 Ankebut 29/14 

83 Aydemir Abdullah, TefBirde İsrailiyaı,. s.287 
84 Mevdudi, Tefhimu'l Kur' an. C.4, s.235 
as Razi, Tcfsiru'l Kcbir, C.25, s.41 

86 R  . az� a.e., C.25, s.4l  
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3- Bazı doktorlar insan ömrünun bin yılı aşmadı�ru söylüyorlar. Oysa bu 
görüş ayete muhaliftir. Onlar gerçek muessirin vacibul vucud olduğunu bilmiyor
lar. Normal ömür için onlann dediği doğru olabilir. Fakat bu ilahi bir vergi ve ita
dır. 88 Nuh tAS)'m ömrü konusunda farklı rivayetleri arz ettikten sonra Kur'an-ı 
Kerimde 950 yıl kavmi arasında yaşadıAı-,89 belirtilen görüşten başka kesin bir sa
yının olmadı� kanaatini taşıyorum. Mevdudi'nin dedi� gibi Hz. Nuh'un (AS) öm
rünün 950 yılda daha fazla oldu� 950 yılın teblii yıllan olduAtı görüşünün ercah 
oldugunu kabul ediyor ve aynı kanaati taşıyorum. 0 Bunun dışındaki sayı ve yılla
nn dogru olup olmadıgıru Allah bilir. 

87 Razi, a.e., C.25, s.42 
88 Razi. a.e., C.25, s.42 
89 Ankebut 29/14 
90 Mevdudi, T e.fhim Tre., C.4, s.23 5 
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İKİNCİ BÖLtThi 

HZ. NUH (AS)'L"' PEYGAl\ffiERLİK DÖNEl\11 

A- NUH'UN (AS) KA VMİNİN YAŞADIGI YER 

Kur'an-ı Kerirnde yüce Allah "And olsun ki biz Nuh'u kendi milletine gön
derdik." Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyun. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. 
Doğusu ben hakkıruzda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. "1  buyu
ruyor. Bu ayeti kerimeden anlaşılan şudur ki; Hz. Nuh kendi kavmine peygamber 
olarak gönderilmiş ve onları elim bir günün azabıyla da korkutmuştur. 

Ancak çok fazla ihtilaf olmamasına ra�en Nuh (AS)'ın kavminin 
yaşadıwbölge hakkında az da olsa farklı şeyler söylenmiştir. Kimisine göre Nuh 
(AS) Hz. Adem (AS)'in yeryUzUne gelişinden 1642 Iıl sonra Şam'da dunya ya 
gelmiş, o bölgede yaşamış ve Küfe'de defnedilmiştir. Dolayısı ile kavmiele aynı 
bölge de yaşamıştır. Yine Nuh (AS) 'm kavminin Aylam (şimdiki İran) ve Sümerler 
(şimdiki ırak) bölgesinden kuzey hindistan'a gittiği orada yaşadığı ve Hindistan'ın 
Hz. Adeın ile Hz. Havva (AS)'ruıı ve diğer ilk on ııeslin y�ığı yer olarak kabul 
edilir. 3 

Gerek Kur'an-ı Kerimden gerekse İncil'den anlaşılan şudur; Hz. Nuh'un 
ümmetinin bu gUn Irak olarak bildiğimiz topraklarda yaşadı� kesinlik kazanmıştır. 
Babil'in tarihi kalıntılannda bulunan eski belgeler bu tesbiti doğrulamaktadır. Bazı 
kitabeler Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'ta yer alan ve lVIusul'da geçtiği bildirilen Tufan 
olayına benzer bir olaya da rastlanmaktadır. Ayrıca Kürdistan ve Ermenistan eski 
tarihleri ile nesilden nesile geçen rivayetlerde Tufan vakası ayrıntılı bir şekilde an 
!atılmıştır. Bu kayıtlara göre Hz. Nuh (AS)'ın gemisi Musul yakınlarında durmuş
tur. Musul'un kuzeyinde İbn-i ömer adası çevresinde ve Türkiye topraklan içinde 
bulunan Agrı dag-tnda Hz. Nuh (AS)'ın gemisi ve diger bazı kalınttiann bulundu
ğuna dair çeşitli açıklamalar yapılmaktadır. Nahçıvan'da yaygın bir inanca göre 
Musul'un temeli Hz. Nuh (AS) 'ın tarafından atılmıştır. 4 

Hz. Nuh (AS) 'ın kavminin yaşadığı yer konusunda alJa gelebilecek soru
lardan birtanesi de: Hz. Nuh (AS) sadece kendi kavmine mi gönderilmiştir yoksa 
tum insanlı�a mı?Bir başka açıdan sorulacak olursa, acab o zaman da Hz. Nuh 
(AS) 'ın kavminden başka bir nesil var mıydı? Butun bu sonılann cevaplan İleri
deki bölUmlerde Hz. Nuh (AS) 'ın peygamberliginin evrensel olup olmadığı tufanın 
bölgesi mi yoksa evrensel mi olduğu konusu tartışılacaktır. Ancak bir paragrafta da 
olsa bu başlık altında bir cevap vermek kanatındayım 

1 Ilud 1 1/2-26 
2 Bursevi, Ruhu'l Beyan Tre., C.4, s. ı 22 
3 Dr. Muhammed M�'Ud ve Dr. Rıfal Cuma. Taıihu'l Unnn...:ti'l Musliructi'l Vah.iJc, S. l43; Said Havva, El 
Esas ti' TctSir Tre., C.9, s.572 
4 Mevdudi, Tefhim C.2, s.48� Tarih Boyunca Tevhid Milcaddesi ve Hz. Peygamber, C.l, s.406 
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Eldeki deliller ve Kur'an naslanndan anlaşıldıgına göre : O gün insanların 
tUmü bu bölgede yaşıyorlardı. Onlann yaşadığı bu bölge (mezepotanıya) Ma'mur 
edilmiş bölgeydi. Kuvvetli delil ve belgeler ispat etmektedirler. Bu bölgeye kültürü 
ve medeııiyeti, Dünyarun en eski medeniyetiydi. � 

Hz. Nuh (AS) 'ın ve kavminin yaşadıgJ bölge hakkında çok çeşitli rivayet
ler vardır. Bunlardan bir kısmını yukanda arz ettik bunların dışında da� daha birçok 
belgeler ve rivayetler vardır. Ancak btıttın bu farklı rivayetlere ra�en 
Mezepotamya'da yaşadığı görtışU tercih edilmiştir. M.Ö.3860/29 1 O tarihleri ara
sında Hz. Nuh (AS) 'ın yaşadığı tahmin edilmekiedir. Buna göre peygamberlerin de 
en uzwı ömürlü olanıdır. 6 

Kanaaatime göre de Hz. Nuh (AS) 'ın ve kavminin yaşadı W, bölge Irak, 
İran ve daha çok Mezepotamya bölgesidir. O gunun şartlannda insaniann hepsi bu 
bölge de yaşıyordu. Çünkü yeryUzUnde İnsan sayısı azdı . Ve imar edilmiş toprak 
parçası da sadece bu bölgeydi. 

B- HZ. NUH(AS)'UN KA VMİNİN İNAN CI 'VE SO� AL DURUMU 

Hz. Nuh (AS), Hz. Adem'in ögeettiği hak yolu ilk defa tekzip edenler gön
derilmiş peygamberdir.7 Allah'ın koymuş olduğu süıınetin geregi olarak delalete ve 
sapıklığa düşmeyeri bir kavme Allah(CC) bir peygamber göndermez. Öyle ise aca
ba Hz. Nuh( AS)'uıı kavmi hangi yaniışiara inandı veya hangi yanlışlan işledi de 
Allah kendilerine Hz. Nuh (AS)'ı gönderdi. O'nun kavmi nasıl bir inanca sahipti. 
Sosyal yapı bakımından nasıl bir yapıya sahipti. Bu analizi yapmamız gerekir. 

Hz. Nuh (AS) �ın kavmine baktığımız zaman yeryüzünde ilk defa insanlar 
arasında ayrun yapan insanlan� ıualuıdan mevkiinden dolayı lıorlayan veya yücelten 
bir kavim olduğunu görürüz.'kavminin ileri gelen Lnkarcılan senin ancak kendimiz 
gibi bir insan olarak görüyoruz, daha başlangıçta ayak takımı dışmda kimsenin 
uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Biz sizi yalancı sa
ruyoruz" dediler. 8 Dolayısıyla dini kendileri için ancak çıkarlan olduw.ı zaman ka
bullenmeyi uygun gören; aynı Z..'mlanda gelecek olan dinin kendilerinin üstünlü�
nu peşmen kabullenmesi şartı ile kendileri için bir din olabilecegini ileri süren bir 
aristokrat sınıfı ortaya çıkıyor. Kur'an bu aristokrat sınıfına'Mel'e' adı veriyor. öte 
yandan Hz. Nuh( A.S)'un dediklerini kabullendikleri için bu aristokrat sınıf tara
fından horlanan bir avam tabakası vardır. Aristokratlar bu insanlara'Erazi, Badiye 
Re'y" diye adlandırmışlardır. 

Mcle: Dünya işlerine sahip olan eşraf, güç yctiren kişilerdir, ak.ıllanyla 
hakk'tan yüz çevirenlerdir. 9 

' Dr. Muhammed Mcsud ve Dr. Rıfat Cuma, a.g.c., s. 1 42 
G Nadim Macid, Hz. Nuh ve NOhOweti, s.395 
7 Mcvdudi. Tefhim, C.2, s.47 
a Hud l l/27 
9 T_.. . • t v· . . C 9  ':\ "8 o;;ısını ı-..asımı, . , s .... 4� 
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Erazi\ Fakirler, ayak takımı en düşük olanlardır ki onlar yüceliği mal, şan, 
şöhretin dışında görmeyenler için kullaruhr. 10 İbn-i Abbas'a göre ise; insaniann 
aşağı ve ayaktakımı olanları dır. İbn-i Kuteybe göre: Erazi en sevilen demektir. 1 1  

İnsanlar arasında aristokrat ve avam sınıfı olmak üzere iki sınıfın ortaya 
çıkmasında ilk sırayı alan Hz. Nuh (AS) 'ın kavmi aynı zamanda yeıyttznnde ilk 
şirk koşan, ilk putlara tapan kavim idi.Hz. Adem (AS) den Hz. Nuh (AS)'a kadar 
insaniann fıtrat dini üzereydi. Hz. Nuh (ASYın kavmi putlam tapmaya devam e
dince yüce Allah Hz. Nuh (AS)' ı gönderdi. 

1 2  

Bu kavmin söylediklerine baktığunız zaman Allah' ı (CC) doğrudan inkar 
etmediklerini hatta Allah'a (CC) ibadet bile ettiklerini görüyoruz. Ancak insanların 
kendi aralarında kendi elleriyle oluşturduldan bir imtiyazlı znmre belirleyiverdi. Bu 
ztımre; Dini� siyasi, ve iktisadi iktidar ve kontrolun odak noktası haline geldi. Ve 
kendi iktidarlanın konırnak için insanlar arasında eşitsizlik, haksızlık ve adaletsiz
lik yerleştimıeleriııin yaru sıra fesat ve zulınü artırdı. Her türlü ahlaksızlığı körük
ledi. 1 3  

Hz. Nuh (AS)'ın kavmi putlara taparken; putaları hayrı eelbeden kötülük
leri UZ:'lklaştıran ilahlar olarak gördüler. Hayatlanndaki her işlerini onlara havale 
ediyorlardı. 

14 

Bunları, zaman zaman çeşitli isimlerle çağırıyorlardı. Bazen Vedd, Suva', 
bazen Yegus, bazen Yeuk, bazen Nesi diye çağırıyorlardı. 15 Halkı kendilerini bı
rakıp Hz. Nuh (AS)'a meyl ettiklerini ve iktidarın kendi ellerinden gideceğini gö
rünce hallruı duygularını da istismar ederek "sakın taptıklarınızı bırakmayıruz.Hele 
"Vedd"den, "Suva•"dan, "Yegus", "Yaus" ve "Nesr" den vazgcçmeyin dediler. Ha
kikatte onlar birçekiamu baştan çıkardılar.11 16 Bu davraruşlrıyla Hz. Nuh CASYın 
kavmi kendilerinden binlerce belkide on binlerce yıl sonra gelen cahiliyye dönemi 
Araplara örneklik teşkil etmiş oluyorlardı. Muşrik Araplann ileri gelenleri de: Yü
rüyün Tanrılanmza bağlıiılda direnin, şüphesiz sizden istenen de budur17  demekle 
halkııı duygularıru istismar eden oıılan kendilerine yeniden bağlamaya çalışan bir 
tavır sergiliyorlardı. 

Gununmuzde de. yeryüzUnun de�şik yerlerinde iktidar gücunun ellerinden 
çıkacağına kanaat getiren aristokratlar ve iktidar sahipleri, de�işik metod ve yön
teınlerle tannlarına bağlılık yeminlerini tazelediklerini bu bağlılığı tazelemek ve 
kuvvetlendirrnek için, halka çağrı da bulunduklarına şahit oluyoruz. 

10 Kaımi., C.9, s.392& 
11 İbn-i Ccvzi, Zadu'l Mesiı·, C.4, s.95 1 2  

Sabuni en Nübüvvctu vc'l Enbiya, s.r;. ı 46· 1 47 11 Mcvdudi, Tarih Boyunca Tcvhid ve Hz. Pcygambc.:-r, C. I,  s.407; Tefhim.. C.2, s.4� 
14 Komisyon, Kısası'l Kur'an, s.13; Nadim Macit, a.g.e., s.396 
u Nuh 71123 16  Nuh 71/23-24 1 1  Sad 38/6 
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Nuh (AS) 'ın kavminin Allah'ın (CC) inkar etmedikleri yu kanda adı geçen 
putlan18 Allah'a ortak koştuklannı şu Ayet-i Kerimelerden aanlıyonız."And olsun 
ki biz Nuh'u kendi milletine gönderdik.Onlara . . .  Ey Milletirn!Allaha'a kulluk edin. 
O'ndan başki ilahınız yoktur, Sakınmaz mısınız? dedi. "Milletinin inkarcı ileri ge
lenleri bu sizin gibi bir insandan başka bir şey de,Widir. sizden üstün olmak istiyor. 
Allah dilemiş olsaydı Melek indirirdi. İlk atalarımızdan beri böyle bir şey işitme
dik. Bu adamda nedense biraz delilik var bir sureye kadar onu gözetieyin dediler"19 

Bu ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı gibi Hz. Nuh (AS)'ın kavminde 
O'nun itaatkar k'Ulları olduğunu inkar etmediklerine açık bir delil vardır. Bunlar 
şirk içinde idiler. Allah'a sıfatlarında ve lıük..--uınranlık haklarında., kudretinde ortak
lar tanıyorlardı. 20 

Yine "Sakın ilahlannızı bırakmayı14 hele özellikle "Vedd"den "Suva"'dan 
"Yegus" "Yaus .. ve "Nesr" den vazgeçmeyin. demekle oruann bir çok ilahlannın 
olduğu anlaşılıyor.21 Belki de bu sayılanlar "Ve.dd'\''Suvas","Yegus", "Nesr" onla
rın taptıkları büyük ilahların adlarıydı. Onlar aslında yıldızlara tapıyorlardı . Fakat 
yıldızlar gündüzleri kayıp oldukları için bu putları aracı kılıyorlardı. 22 Zaten iıı
sanlıli tarihinde ilk putçultık kavimlcrin kendi salihlerine, putlaştırma, temessul ve 
tevcssulleriylc başlruruştır. 23 Zaten Arap müşrikleri dc'Biz onlara tapınıyoruz. On
lara bizi Allah'a yaklaştınanlar diye kulluk ediyoruz. n 24 diyorlardı . 

Bu konuda farklı bir görüşe göre ise Hz. Nuh (AS) 'ın kavminin fuhuşa 
dalmış, içki içen ve eğlence düşkünü bir kavim olduğu belirtilir. Bazıları ise onla
mı: Sabiiliğiıı ilk k"Urucusu olarak bilinen Biyurayp'a tabi oldukalnnı söylcrler25 
Kur'an-ı kerim ise oruarın putlara tapan maddi menfaalleri için dini duyguları is
tismar ederek halkı aldatan bir kavim olduklarını beyan eder. 26 

Kur'an-ı Kerimde Hz. Nuh (AS)'ın kavminin ilahlan diye ismi geçen put
lar hakkında farklı görüşler vardır. Bu putlar aslında Arapların da putlanydı. Fakat 
fesih Arapaçarlan önceki devirlerden kalan isimlerdendir. 

Yegus: Yardım manasma gelcn'Gavs" Gays veya igase den gelmektedir. 

Yeuk: Engellemek anlamındaki İaka ve Ta'vik anlamından alınmıştır. 

Su va' : Zaman anlaınıııa gelen Sev' ve Sua' ile zengin kudret anlaıııına gelen 
Se'ah tan gelmektedir. 

Medd: Sevgi manasma gelir. 

ıs Bkz. Nuh 7 1/23 
19 M1iminun 23/23-25 
�o Mevdudi., Te.fh.iıu.. C.3, l!!.41 1  21 

Nuh 71/23 
· 

11 Tabbara Alxhıllati4 Kw·'an'da Peygamber Kıssalan ve Peygamberimit. Tre., s.68 
23 Taba Taba-i el Mizan, c.ıo, s.276 
24 Zumer 39/3 
2� Taberi Tarihi. C. l ,  s. l 79 
z� Nuh 7l/23 
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Nesr: Kartat demektir. 27 
Bu isimler Hz. Peygamber dönenıiııdeki bazı Araplar kabilelerinin putları 

olduAu hakkında rivayetlerde vardır. lbn-i Abbas ve Katade'ye isnat edilen bir riva
yete göre bu putlar Hz. Nuh (AS)'ın kavminden Araplara geçmiştir. Bu rivayete 
göre: Vedd: Dtlmetit'l-Cendel'deki Kelb kabilesinin bir koluna aittir. 

Suva: Riyad'da Huzeyl kabilesine ait idi. 

Yegus: Seba ülkesindeki Cürfta oturan Murat kabilesinin Gutayf oğulları
nın bir koluna ait idi. 

Yeuk: Belha'daki Hemdam kabilesine ait idi. 

Nesr: Himyeri kabilesinin Zu'l Kila koluna ait idi. Nuh kavminin yaptığı 
bu putlara daha sonra Araplar tarafından da tannlar olarak tapınılınıştır. 28 

Başka bir rivayete göre ise bu isimler salih kişilere ait idi. Bu insanlar ö
htnce tabi olanlar'Su insaniann heykellerini yaparsak, btmlan görünce ibadetlere 
karşı şevkimiz artar." dediler. O heykclleri yapan nesil ölüp yok olunca yerine baş
ka nesiller geldi. İblis onlara:"Sizin atalarınız bunlara tapar.Bwıla.rın yüzüsuyu 
hürmetine yağınur yağdırılırdı'dedi. Yeni gelen kuşaklar bu putlara tapmaya baş
ladılar: Böylece Hz. Nuh (AS) 'ın kavminde ilk putçular yayıldı .  29 

Yukanda da belirttigirniz gibi böylece insanlık tarihinde ilk şirk hareketi 
ve putçuluk insaniann kendi salihlerini temessuk ve tevessul etmelerinden kaynak
lanmış oldu. 30 

Hz. Nuh (AS)' ın kavminin ilahlan diye ismi geçen (V edd, Su va, Y agus, 
Yeuk, Nesr)31  bu putlar hakkında de�işik varyantiardan gelen uzun bir rivayete 
göre: bunlar Hz. Adem ile Hz. Nuh (AS) arasmda yaşamış salih kişilerin isimle
riydi. Kendilerine tabi olan insanlar vardı. Ölümlerinden sonra bunlann heykelle
rini dikersek kendilerini gördükçe bizi ibadete daha teşvik edici olurlar" dediler. Ve 
heykclleri yaptılar. Ancak bu heyketleri dikenierin ölttmünden sonra� şeytan sonra 
ki kuşağın insaniarına gelerek: "Sizden öncekiler bu heykellere tapar ve bunları 
aracı kılarak yağmur duası dilederdi dedi. Böylece o cahiller de bu heykellere taptı
lar. 

İbn-i Ebi Hatim Ebu Mutaharr'uı şöyle de.di�ini rivayet ettik: Ebu Cafer'in 
yarunda Yezid b. Muhalleb'iye anlattılar. Ebu Cafer ayaktaydı, namaz kıhyordu. 

Namazını tamamladıktan sonra dedi ki' Yezid b. 1\-[uhalleb ten söz ettiniz. O Allah' 
tan başkasına tapılan ilk yerde öldürüldü. Vedd'i anlattı Dedik ki: Vedd, salih bir 
insandı. Kavmi kendisine itaat ederdi. ÖldUkteıı soııre Babil toprağ111daki mezarı
nın çevresinde oturup ağlamaya başladılar. Onların bu feryad-ı :figanını gören şey-

27 .1\tcş St11� Çağdaş Kur'an Tef'liri, C.6, s.2817-28 1 8  28 Camiu '1 Beyan, C.4, s.277; Ateş Süleyman, a.g.c. C.6, s.28 1 8  
n Caıniu'l Beyan, C.4, s.277; Razi, Mefatihu'l Gayb, C.30, s. \ 44; et Tae C.4, s.274; Ate!} Süleyman, a.g.e. 
C.6, s.2818 
�o Taba Taba-i cl Mi7..an, C. lO,  s.276 
31 Nuh 71123 
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tan bir insan kılığına girerek yanlarına sokuldu, ve şöyle b ir tekiifte bulundu "Ne 
dersiniz size onun bir heykeliııi yapayun mı? yapacağım lıeykeli meclisinize koyar 
böylece onu hatırlrsınız. Bu teklifi kabul ettiler. Şeytanda heykcli yaptı, N!ecl isleri
ne koydular. Heykclini gördüklerinde Vedd'.i aıuyorlardı. O'nu içtenlikle andıkiamu 
görünce ikinci kez bir teklifle karşılarına çıktı" ne dersiniz her birinizin evinde 
V cad'in bir heykclini yapayımmı? Bu teklifi de kabul ettiler bunun üzerine şeytan 
her birinin evine bir heyket yaptı . Evine gidince herkes heykeli görtlncede V edd'i 
anıyordu. O kavmin ç.ocukaln yetişti. Buyuklerin neler yaptıkbmm gördüler, ureyip 
çoğaldılar. Bu heykellerin sırf bu anıyı yaşatmak için yapıldığını unuttular. Tann
lan Allah'ın yerine, putlara tapmaya başladılar. Böylece Allah'tan başka tapınılan 
ilk put V cdd oldu. 32 

Bir başka rivayette ise bu anlatılan beş isim (V edd, Suva, Y cuk, Yaguus, 
Ncsr) Hz. Adcm'in beş çocuğuydu. Salih kişilerdi. Sonra gelen nesiller onlann hey
kellerini yapıp tapındılar. Cumhura göre bu putlar, Hz. Nuh (AS)'ın kavminden 
putlam geçmiştir. 33 

Yukandkai rivayetlerden de anlaşıldığı gibi Hz. Nuh (AS) kavın.inin inanç 
durumu hakkında alimler farklı şeyler söylemişlerdir. Bazı alimler kavmini kil.fil.r, 
fuhşiyat, içki içmek ve e�enccye dalarak, Allah'a itaatten yüz çevirmek gibi Allah
'ın hoşlanmadıW. çirkin şeylerle meşgul olduklanru söylcmişler. Bir kısım alimler 
ise bu kavmin, Biversab'a itaat eden insanlar olduklannı ifade etmişlerdir. Biversab 
SabiHik mezhebini ilk defa ortaya atan kişi olmuştur. Hz. Nuh'un peygamber ola
rak gönderildjği an ona tabi olmuşlardır. 

Ku'an-1 Kerim ise eniarın putperest oldubrunu ileri sürüyor. Buna göre bu 
üç görüşte tenakkuz yokiur. Çünkil hakkında34 şUpheyc mahal bulunmayan en do�
m görttş Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiiti gibi Hz. Nuh (AS)'ın kavminin putperest 
olmasıdır. Aynı zamanada puta tapan bir kavim Sabiilerin bir kolunu temsil etmek
tedir. Sabiilik mezhebinin esası ise ruhanilere ibadet etmektir. Ruhan.iler de melek
lerdir. Meleklere ibadet etmelerinin sebebi ise� Onlann kendilerinin Allah'a yaklaş
tıracaklanna inan malarıdır. Aslında Sabiiler kainat.ın yaratıcısının bulunduğuna ve 
O'nun k."Udrct ve hikmet sıfailanna salıib mukaddes bir vaılık olduğunu itiraf eder
ler. Bwıunla beraber bize düşen O'nun kudret ve azametini kavramaktaki aczlınizi 
bilmek ve O'na yaklaştıncı vasıt·ılar olan, ruhaniler aracılıwyla O'na yaklaşmaya 
çalışmak olmalıdır, der. Ruhaniler gözle görtınmcdiği için kainatı idare ettiklerine 
inandıklan büyük varlıklar (Heyakil) yani yedi gezegenden ibaret olan yıldı71ar 
vasıtasıyla nıhanilere yaklaşmaya çalışırlar. Sabiilerin bir kolu olan "Eshab-ul Eş
has'' denilen gurup yedi gezegenin, doğup battıklannı ve gündüzleri görünmedik
lerini düşünerek. gözlerinin önünde devamlı bulwunak üzere putlar ihdas ettiler. 
Onlaruı bundan ıııaksadı, oniar vasıtasıyla "HEY AK.İL" denilen yedi gczegeııc, 
bunlarda nılıanilcrc, ruhaniler de kainatın yaratıcısına yaklaşmaya çalışmaktır. İşte 

n İbn-i Kesir, el Kamil fı't Tarih, C. l ,  s.38; İbtı-i Kesir, el Bidaye C. l ,  ıı. l l 8- l l 9; Fethu 'l Kadir, C.5, s.300; 
Razi. Tefsiru'l Kebir, C.30, s. l43; Kuıiulıi Tdsiri. C. l 8, s. 199 
13 Kurtubi T eisiri, C. l8, s. l99 J4 Nuh 71/23-2-1 
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bu tarz bir düşünceden, yeryüzUnde putlar ilk defa ortaya çıkmıştır. İslamiyet ön
cesi Araplarda bu inanca sahip olanlar vardı. "Biz bunlara (Putlara) anc.ak bizi Al
lah'a dalı fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. " 3� bu inancın Araplarda bir 
tezalılıürUdUr. 36 

Başlangıçta milletçe sevilen kişileri anmak ve hatıralanru yaşatmak için 
yapılan heykellerin nesiller sonra niçin yapıldıklan unutuldu ve yapılan heykeller 
ilahlaştınldı. Böylece İnsanlık tarihinde ilk putçuluk ortaya çıktı . Putlar ve putçular 
insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa göturdülcr. Taştan, tunçtan, ağaçtan, 
alçıdan vb. gibi maddelerden put yapımı devam etti. Böylece saygı ve aru için diki
len heykeller zaruanla putlaştılar. Bu sebeple İslam'da heykelcilik ve heykcl yasak
lanmıştır. 37 

Mehmet Akif ise 

"Evet bütün beşerin hakkıdır beka cmeli 

Fakat bu hakkı ne taştan ne leşten istemeli"38 

Bu anlatılanlar bizi şöyle bir sonuca ulaştınyor. Bu putlardan her birine bir 
gurup insan tapmıştır. Aradan uzun zamanlar geçince Ayet-i Kcriınc'dc adları ge
çenler ebedi olsun diye suretleri heykellere dönüştürdüler. Sonra da Allah'ı bırakıp 
onlara taptılar. 39 
C- NUH (ASfiN KA �IİNE PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLl\IIESİ 

Yüce Alla� Nuh (AS)'ı Vedd, Suva, Yag-Iış, Yauk ve Ncsr diye anılan 
putlara tapan kavmin başlanna gelecek azap la korkutmak, bir olan Allah'a ibadete 
da'vet etmek Uzere Paygamber olarak gönderildi. 40 

Nuh (AS) kavmini tufan veya ahiret azabı diye elim azaptan sakındırdı. 'Eğ 
kavmim" demeni de onlara karşı olan setkatini gösterir. 41 Yüce Allalı Kur'an-ı 
Kerim'in pek çok yerinde Hz. Nuh (AS)'ın peygamber olarak gönderilmesinden 
bahseder. "And olsun Nuh (AS) 'ı kavmine gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a 
kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doı;rtısu ben size bilyUk bir gtlnün 
87.abın(ın inmesin)den korkuyorum"42'And olsun biz Nuh (AS) 'ı kavmine gönder
dik. Ben sizin için apaçık bir uyancıyım."  "Allah'tan başkasına tapmayın. Gerçek
ten ben sizin acı bir gitnOn a7abına uğramanı7.dan korkuyorum" (dedi). 43 

3� Zümer 39/3 
36 İbn-i Esir. cl Kamil 1i'1 Tarih. C.l.  s.3S 
17 İ. Lütfu Çakaıl v� N. M�hıua solıııaz, Kur'au'a Gı:>rı:: Peyga..ıulh..'l·lcr ve TavhiJ Mücadı::lı!Si, s.39 
38 M. Akif. Safahat, s.484 
39 İbn-i Kesir. cl Bid.ı.yc. C. l. s. l 19 
4° Köksal Afııın, Peygamberler Tarihi. s.87; Ayrıca bkz. Nuh 7 lf23 
41 Tefsiru'n Nescfş, C.4, s.294 
�2 A'raf7/59 
43 Hud 1 1!26-2;'i 
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"And olsun ki biz Nuh (AS)'ı milletine gönderdik. Onlara ey kavmim Al
lah'a kulluk edin O'ndan başka ilaluruz yoktur. Sakınmaz nusıruz?"44 

''Nuh (AS)' ın kavmi de Paygamberlerini yalanladı" Kardeşleri Nuh (AS):" 
Onlara Allah'a lmrşı gelmekten sakınmaz mısınız ? Doğrusu ben size gönderilmiş 
güvenilir bir elçiyim. Allah'tan saknun ve bana itaat edin buna karşı sizden bir üc
ret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemierin Rabbi'ne aittir. Allah'tan saknun ve 
bana itaat ediniz dedi"4� 

İnsanlar Hz. Adcın (AS)'dan Hz. Nuh (AS) 'a kadar tek bir ümmet idi. Son
ra aralarında kibir yayıldı . Bazıları bazılarına Rab ittihaz ettiler. Sonra da araların
da putçuluk yayıldı. Mele (Aristokrat) ile Erazil (Avam zayıf)ler arasında büyük 
sosyal tabakalar meydana geldi . 'Nuh" suresinde belirtildiği gibi puta taptılar. Bumm 
nzerine Yüce Allah Nuh (AS) 'ı kitap ve şeriatla gönderdi. Nuh (AS) onlan Allah'ın 
birliğine eşitlik ve adalete davet etti. 46 

Nuh (AS) insaniann putçuluk ve küfürde ileri gittiği bir dönemde yer yü
züne Şeriatla gönderilen illi Rcsuldür. 47 

Nuh (AS) 'ın peygamber oldugu zaman kaç yaşında oldugu hakkında farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. Es sa'lebi ve Nesefı 50 yaşında iken peygamber oldu� 
konusunda görüş belirtirken48 diğer bazı İslam alimleri 350 ve 480 yaşmda oldu
ğunu savunurlar. 49 Nuh (AS)ı Hz. Adem'den sonra yeyüzüne gelen ilk resuldür. 
Hz. Adcm ile Hz. Nuh arasında ldris (AS) olmasma rağmen ldris (AS) nebi olduğu 
için Hz. Adcm (AS)'dcn sonra Hz. Nuh (AS)'ın ismi zikredilir.50 Hz. Nuh, Hz; A
dcm'dcn sonra gelen ilk resul oldu�na göre O'na da vahycdilmiştir. ur'an-ı 
Kerim'de bu gerçek şöyle itıde edilir. 'Biz Nuh'a ve O'ndan sonra gelen peygamber
lere vahyettigimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e İsrail'e ishak'a, 
Yakub'a Sıbtlar'a (Yakupoğullanna)� İsa'(a, Yunus'a, Hanın'a, Stıleymana da 
valıyetmiş, Davut'a da Zeburu vermiştik"� Aynı manaya yakın başka ayetler de 
vardır. �2 Bu manadaki ayetler Hz. Nuh'a vahiy geldiğini gösterir. 

Bu ayet-i kerimelerden an.laşılaca� gibi vahiy ilc ilgili tum ayetlerde vahy 
edilenler. Sayılırken Hz. Nuh ile başlanır bu Hz. Nuh (AS)'ın ilk şeriatı verilen 
olmasını delilidir. 53 Bu şeratın içerigi konusunda çok fazla tefemıat yoktur. Ancak 
Hz. Nuh (AS) 'ın şeriatinde Ailah'ın birliğine davet edip şirkten uzaklaştırmak, 
ilılasa devet etmek vardır. -ki bu fıtrattandır- Yüce Allah Hz. Nuh (AS)'tan Allah'a 
ibadet edip şirk koşmamayı, namaz kılınayıı iyiliği emr, kötülükten nehyi, helal ve 

4-4 Müminun 23/23 
�� ş uara. 26/105-1 1 0  '16 Taba Taba·i, el Mizan C. lO, s.248 
�7 İbni K esir, cl Bidaye, C. ı, s. ı 1 4  
1!! N�fi., �iSici, C.2, s.5�; eıı Sa'kbi, Al'a is, s.55 
49 İbni Kesir, el Bidayc, C.l,  s. l l4� Dr. Muhammed M%ııd v;; Dr. Rıfat Cuma, Tarihu'l Ummeti'l 
Müslimı;..ti '1 V ahidc, s.90 
50 Sevlcant, Fethul Kadir, C.2. s.2 16 
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haram rivayet etme konusunda Misak aldı. Hadler, miras ve fetaiz konusunun ise 
Hz. Nuh (AS) 'm şeriatmda yer almadılı görUft1 qulık kazanmaktadır. 34 

Hatt4 yUce Allah Hz. Nuh {AS)'m dedsi Hz. ldris zamanında Hz. Nuh 
(AS)'a kavmini köUllUklerden alıkoyması, iyiiili enıretmcsini onları azabla kor
kutmasını emretti. Ayrıca SOO yıl evlenmemesini ve sonra da Namus b. Ahnuh'un 
kızı Heykcl ile evlenmes� tufan olacagını ve bundan kurtulumak için gemi yap
masını emrederek, vahyettilini Y akub-i kayeder. �� 

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh (AS)'ın kavmine kardetlerini gönderdik de
mesi onların kavminden olduğu içindir. Aynca Resolun Emin demesi Hz. Nuh 
(AS)' m da Hz. Peygamber gibi emin ve gıtvenilir olcfuAunu gösterir. � 

Hz. Nuh (AS)'m risaletinin evrensel mi yoksa sadece bir kavme mi ait ol
dugu da Uzerinde durulması gerek bir konudur. İbn-i Abbas Hz. Nuh �AS)' m yer
yUzUndeki butun insanlara gönderilen bir peygamber olduAunu söyler. � 

Hz. Nuh (AS)'m kıssasında özellikle gözttmUze çarpan husus ytıce Allah
'm Hz. Adem ile Hz. Nuh (AS) arasındaki bir başka peygamberden bahsetmemiş 
olması ve bu donem ile ilgili herhangi bir risaletten söz etmeınesidir. Bunun çeşitli 
sebepleri olabilir. Dönemin kısahAl gOnderilen risaletin zikr edilecek kadar öneme 
haiz olmaması, ayrıca onemli olaylar, tehditler ve mUcadelenin soz konusu olma
dtAt için bu dönem risaletinden söz edilmemiştir. �8 

"And olsun ki biz Nuh'u da kavmine gönderdik. . . " �  ifadesinden Hz. Nuh 
(AS)'m davetinin kavmi ile sınırlı olcfuAunu mu anlamalıyız. Yoksa ilk bakışta 
gOremediAimiz başka boyutlan mı söz konusudur? Bunun için Ulu'l azın Peygam
berleriyle diAer Peygamber için aynı ifadeler kullanılıyor. Öyle ise Peygamberlerin 
davetinin kavmi ile sınırlı olup olmadıgmı nasd aynştı:rabiliriz? 

Bu konuda akla gelen ilk açıklama peygamberin kavminin risalet için ilk 
hardret noktasını oluşturuyor olmasıdır. Gönderilen peygamberin ilk cemaati 
elbetteki kendi kavmi olacaktır. Peygamberler de yaratılış olarak birer beşerctir. 
Belli bir toplumda cfoAmuş, belli bir çevrede yetişmiştir. Başlangıçta diger toplum
lara ulaşmak için gerekli imkanlardan yoksundur. Bu konuda tedricilik ilkesine 
başvurması gereklidir. 

Risaletin ilk hedefi başta kendi kavmi olacaktır. Çünkü toplumun genel 
özellikleri aynı ölçnde uyum içindedir. Toplum aynı dili konuşup aynı hayatı pay
laştıgı için onunla daha iyi sıcak ilişkide bulunacaktır. Bunların ışıgı altmda Nuh 
kavminin özellikle vurgulanmasınm sebebinin şu oldulunu gOrttyoruz. Bu toplum 
Hz. Nuh (AS)'m Allah'a davet edeceAi ilk insan toplulugudur. Kalkış noktası ve 
kullanabileceAi bir tabandır. Belki başka toplurnlara ulaşılabilecek vasıtalar mev-

J4 Taba Taba-i el MizaD. c. ı o. s..244 
" Yakubi Tarihi, C.1, a13-14 
" Razi, Mefidibu, Gayb, C.24, s.ı�; Ayrıca bkz. Şuara 241ı06-1 10 
, Kurtubi, Camiu'l Ahbm, C.8, &113 
51 Fadlallab, Miovahyi'l :ıcurao1rc., c.1o, s. 79 
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cut olmadıaı, yada o donemde insanlık bu toplumla sınırlı oldulu için bizıat bu 
kavim ttzerinde durolmuştur. 60 Bu demek dcıildir ki Hz. Nuh (AS)'m daveti u
mumi deAiJdir. lslim alimlerinin çap sahihi buharide geçen tefaat hadisini delil 
göstererek Hi. Nuh {AS)'ın davetinin ve peygamberliğinin sadece kavmine 
munhasır olmayıp, evrensel olduAunu kabul ederler. 61 

Ebu Hureyre'den gelen bir rivayete gOre; Resul-i Ekrem (SAV)'e gelen bir 
miktar et takdim edildi. Kol kısmını O'na verdiler. Bu kısım Resul-i Ekrem'in ho
şuna giderdi. Bu kısımdan bir defa ısırdıktan sonra-

-"Ben kıyamet günü Resullerin Seyyidi ve Efendisiyim. Bunun sebebini 
biliyOl'lllllSUilUZ1 Allah'U teala gelmiş geçmiş btıttın insanları ve c.anlıları bir araya 
toplar. ÇaAıran onlara sesini dııyurur ve bakan onları görUr. GUneş beyinlerine 
yaklaşır. tn.wıtarın tahammnt edemeyecekleri � Gussa ve ızdırap içine girerler. 
(Uzun stıre bekledikten sonra) birbirlerine: 

- Görilyorsunuz çektiğimizi, Rabbimize kıqı bize bir şefaatçı arasanıza 
derler. Biribirlerine: O halde (ilk peygamber ve babamaz olan) Adem (AS)'e gide
lim derler ve Adem (AS)'a giderek: 

- Sen insanların babasının Allahtu teala seni kudret eliyle yarattı. Kendi 
indinde malum olan ruhta sana neftı etti ve melekleri de sana secde ettirdi. 
(Aynızamanda peygamber ve Allah'ın sevgili kulusun) Çektijimiz ızdırabı görtl
yorsunuz şefaatçı ol derler. Adem (AS) ise: 

- Rabbim bugOn oyle gaıaplıdır ki bundan once bOyle gazaplanmadtat gibi 
bundan sonra da bOyle gazaplanmaz. Ben ise nehy ettili aAaçtan yedilim için ona 
karşı suçluyum ancak nefsim ile meşgoltım. Bu şefaate gtıcttm yetmez bqkalanna 
gidin denir, ve Hz. Nuh {AS)'a giderler ve: 

- Sen insanların ilk ResulUsOn Allah'u teala sana "Ştıkreden" diye hitap 
etmiştir. ÇektiAimizi görtıyorsun. Rabb'binin kahnda bizim için şefaatçi ol derler. 
Hz. Nuh (AS): 

- Rab'bimiz bugUn çok gazaphdır. Bundan evvel böyle celaUanmadtAı gibi 
bundan sonra da böyle eelallı olmaz. 

Benim kavmim aleyhinde "Y ery1lZt1Dde bir tek kafir bırakma" diye bir beddua vardır. Bu ise benim için bir kusurdur. Bu bakımdan (şdaate ben yetkili deli
lim) ndsim ile mqgulUm. Başka birisine İbrahim (AS)'a gidin der.CYna giderler 
donunlarını anlattrlar. Ve kendisinin Allah'm peyganberi hemde Halü'i olcfu.Aunu 
hatırlatırlar. Kendi bakkmda şetilatçi olmasmı isterler. O'da Allah'u teala nın ga
zabı hakkında diAer Peygamberlerin sözlerini söyledikten sonra: 

- Ben Uç yerde yalan konuştum (bu şefaate yetkili deAilim) ancak nefsim ile 
meşgulum, siz benden başka Musa (AS)'a gidin der. Onlarda Musa (AS)'ya giderek 
kendi dunım1annı antattıktan sonra Musa (AS)'m risalet ve mukaDernesi ile tıstnn 

60 FacDe!lab, MiDYahyi'l Kuran1rc., c.ıo, •.79-8'0 
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tu tuaunu anlatır. Ve kendisinde şefaat düeyenler. Hz. Musa'ya {AS), Allah'm ga
zabı Mkkmda diter peygamberlerin sözlerini söyledikten sonra: 

- Ben .emrolunduAwn halde adam Oldordüm. Bu bakımdan nefsim ile lllef
gultım. {Bu şefsafe yetkili deJilim) Siz başkasına İsa(AS)'ya gidin der. Onlarda lsa 
(AS)'ya gelir dmumu anlatarak sen Allah'u Teala nın Resul11 kelimesi Ruhu daha 
yeni dolduAtında ve btıyttdttAUnde � diyerek kendisinden ;efaat e1mtsini 
düerler. Oda dilef peygamberlerin Allah'm gazabı hakkında sözlerini aynen tekrar
ladık 

tan ve kendileri için bir kısım söylemeden (ben fe(aate me'zun deAilim diyerek ) siz 
başkasına Hz. Mnbammed (SA V)' e gidin cb'. Bunlarda O'na geliri« ve: 

- By, Allah'm Resulu sen peygambericin sonu, geçmiş ve gelecek gO.nahları 
balıplanarı bir kimsesin, durumumuzu geruyorsun. Bizim hakkımızda da tcfaatçi 
ol derler. (Buyurdu ve devamla) bende ıqı o ıaman altına gider ve Rabbime secde 
etmek Ozere yerlere kapanırım. Bu sırada Rabbim kimseye yapmadılı mtdhu sena 
ile söze başlıyor. Beni Ovdükten. sonra: 

- Ya Muhammed başını kaldır işte istedilin kadar al. Şefaatin makbuldur, 
buyurur. Buntm Uzerine ben tımmetimi, ummetimi isterim ya Rabbi derim. Allah'u 
Teala: 

- Ya Muhammed tımmetinden hesabı olmayanları, cennetin sağ kapısında 
içeri koy, diAa' kapılardan da diAer kapılardan da ötddler gibi girınek lvıklandır. 
buyurur, sonra: 

- NetSim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, cennet kapılannın 
kanatlannın geni§liti Mekke ile Hlmyer veya Mekke ile Bus'ra arası gibidir." bu

yurdu. 6'2 
- Başka rivayette bu hadis aynen rivayet edjlmiş, aynı zamanda orada 

İbrahim (AS)'mda kendi kusurlamıda aynen bahsederek "Yıldızlara bunlar Rabbim 
midir" dedili, putlan kıranların belki bttyQkleridir dedili ve hasta delil iken has
tayını dedili kusurlan yazılır. 

Bu badisi delil göstererek Hz. Nuh'un yeıytlzUne gönderilen ilk Resul ol
duAn kabul edilir. Çonktl Hz. Adem kaıdisindaı şefaat isteyenlere Nuh'a (AS) gi
din diyor. Oysa Hz. Adem' den sonra Şit, peygamber olmuştur. Fakat Şit (AS) 
Nebiydir. 63 

Hz. Nuh (AS)'m da'veti umumi olmasma rajmen ahirette inanmayan 
kavmi buna şahitlik etmcyecdctir. Ve kendilerine herhangi bir uyarcının gelmedi
Aini söyleyecektir. 

Ebu Said el Hudn (R.a)'dan Kasuluilah (SA V)'m şeyle buytll'duAu rivayet 
olunmuştor.'Kıyamet gtıntınde Allah'u (CC) Hz. Nuh {AS)'ı çalıracak, Nuh: Ya 

0 Balmi, Kitabu"l &aya, Jf3340; MGstim, Kitabu'l İman, &322; �ı.u·tmı w•t Mcmaı, C. I, a49-51 
0 Sabuni, en NObQvvebı ve'l Eabi.ya, 1.14 
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R.ab da'ı.ret.ine icabet ettim, div�mına geldi.� fermaıınıa amadeyim, diyecek 
• .ı\.llah'u T eala (Emirlerimi tebliğ ett.in mi?) diye sora cak. Hz. Nuh (AS)' da evet, 

ett.im diyecek Bunun uzerine Atlah'u (CC) Hz. Nuh (AS)'ın ummetine, Nuh size 
tebliğ etti mi? ·diyecek. Nuh'un ummeti de bizi öyle ahiret azabı ile korkutan bir 
peygamber gelmedi diyecekler. Bunun uzerine cenab-ı Hakk Hz. Nuh (AS)'a, Ey 
Nuh: Tebliğ ettiğine kim şehadet edecektir, diye soracak O da Muhammed 

(SA V) urmneti diye cevap verecektir. Sonra Muhammed ile ummet.i Hz. Nuh 

(A.S)'ın ummetine Allah'ın abkamını tebliğ ettiğine dair şehadet edece!derdir.64 

buyrulur. 

Hz. Nuh (AS)'m da'vetinin evrensel olup olmadığı halc...kmda şiilerle 
sumıiler .furklı gönişler beyan ediyorlar. 

Şiileı·· ehl-i Beyt yolu ile gelen t-ivayetleı·e dayanarak Hz. Nuh (.AB)�m 
Ulu'l Amı peygamberlerinden olduğunu pey- gamberleı· gibi (Nuh, İbrahim, Mu
sa, İsa, ve Hz. 1\-iuhaınmed) Ulu'l Azın peygambeı·leı-inin da'vetiııiıı wnunıi oldu
_ğunu kabul edede.r. 65 Ehl-i sünnet ise bu konuda fa:tklı iki göt·üş beyan ederleı·: 

a) Bazıları I-Iz. Nuh (.AS)'m peygamberliği umumi değildir deıken. Hz. 
Peygamber (SA V)' den rivayet edilen ''Bütün peygamberler kavimlerine gönde

rilmişti, ben ise tüm insanlara gönderildim" hadisi şerif-i delil gösterir. 

b) Bazılan ise: Hz. Nuh (AS)' ın da'veti umumidir derken tufan'ın şumutu 

ve Hz. Nuh (AS)'ın Zürriyetinin baki olduğunu Gösteren ayetleri delil otarak 
ileri sürerler. 66 

Bozulan ve putlara tapınakta devam edenfi7 Bir şeriatın gönderilmesi ge
rekliydi . İşte bu ilk şeriat umumi olmalıdır.İnsanlar tek bir ümmelti Yüce Allah 

müjdeci göndermekle insantar ihtilafa düştüler. 68 İşte ayrılığa düştüklerinde ilk 
zikredilen şeriat Hz. Nuh'un şeriatıdır. 69 Bu şeriat umumi olmasa da onda sonra 
veya onunla birlikte başka bir şeriatın olması gerekirdi . Çünkü Hz. Nuh 
(AS)'dan sonra gelen peygamberin şeriat sahibi olmadığını görüyoruz. Buda Hz. 
Nuh (A.S)'ın da'vetinin umumi olmasuu gerektirir. O'nun şeriatı ihtilaflan kaldı
ran kendisine ilk semavi kitabın verilmesi gerekir. Bu kitabın da umumi şeriatı 
kapsaması gerekir. 

Hz. Nuh (A.S)'uı Peygambeı·liğinin evrenselliği hakkındaki70 kanaatinı 
gerek şiiterin gerekse sunnilerin çoğunluğunun dediği gibi evrensel olmasıdu·. 

&ıı Buhari, Kits.bu'l Enbiya, 3/3339; İbni Hanbel, C. 3, s.32; el Hindi, Kenzu'l Ununet, C.2, s.542/4680 
l{oluHadis. 

-6s Taba Taba-i el Mizm.. C. I O. s.259 
6t. Tsba Taba-i el � C. l o: �.260 
4-7 Nuh 7 1 /23 

" Bsk.ara 21/213  
ıiQ Şusra 42/1 3 
70 L'aba Ts.ba-i el lvfi.z.ID, C. l O, ::.::..263-264 
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ÇUnkü tufan olayı vuku'u bulmAdan önce Hz. Nuh (AS)'a her hayvandan 
(cinsten) bir çift almasını emrediyor. 11 Şayet da'vet umumi olmasaydı Tufan da 
umumi olmazdı. Tufan umumi olmasaydı her cins hayvandan bir çifl:in alınması 
istenmezdi. AYrıca Hz. Nuh (AS)'Y a Rabbil yer yüzünde kafırlerden bir tek fert 
bırakma"72 diye beddua ediyor ve öylede oluyor. Şayet datvet ve peygamberiili u
mumi olmasaydı Hz. Nuh (AS)'m kavminin dışıandaki kafider kalırdı. Yine'O'nun 
Zurriyetini baki kıldlk) 73 demekle de kafırlerden kimsenin kalmadıAını gösterir. 
A}Tlca Hz. Nuh (AS) 'm oatunun ben dap sıammm demesine karşılık bu gUn kim
seye kurtuluş yoktur. Gemiye binenterin dışmda buywmakla datvetin ve tu.famn 
umumi olcfulunu gösteriyor{ 74 Hz. Nuh (AS) 'm da'vetinin umumi olcfulunu belir
ten görUş tercih olunan göıilştUr. 
D- HZ. NUH (AS)'IN TEBLlCt VE METODU 

Hz. Nuh (AS)'m hayatı uzun sUren çok meşakatli hayatı. Kavmi arasmda 
asırlar ve nesiller boyu kaldılı halde ançak kulakları kapalı katılaşmış kalpler, 
taşiaşmış yürekler, nefısleri kayalardan daha sert, kalpleri demirden daha sertleşmiş 
şeylerden başka birşeyle karşılqmadı. Onlara nasihat ve hatırlatma fayda vermi
yordu. Ne kadar nasihat artarsa o kadar matlan artıyordu onlara Allah 
hatırlatıldtkca onların delaleti artıyordu ve diAer insanların delalete gitmelerine se
bep oluyorlardı. Hz. Nuh (AS)'m daveti ve O'nun korkutması onları hiç ilgilen
dirmiyordu.. 7� 

Nuh (AS) 950 yıl �ihatcı ve korkutucu olarak yaşadı. Kavmini delaletten 
kuttamıak için gece gündüZtum çabalarını sarf etmesine raAmen muhaffak olamadı. 
Kalpleri yuınupmadı. Aksine iyiliF karşı köUtlUkle cevap verdiler. Yumuşaklı,A:a 
karşı şiddetle karşılık verdiler. BUUln ezalara ragmen o kavmin batışlanmasını di
liyordu. ÇUnkü kavminin bilmediai kanaatmdaydı. Kavmi O'nu bayılmcaya kadar 
dövttyor, hata çocuklarına aynı şeyi tavsiye ediyorlardı. Yine de o ayılınca da'vetine 
devam ediyordu. 76 

Kutan-ı Kerimde Hz. Nuh (AS)' m daveti şu şekilde beyan ediliyor. 

"Andos un, biz Nuhu kavmine elçi olarak gönderdik. Onlara ben sizin için 
apacık bir uyancıyım." 

"Allah'tan başkasına tapmaym ben size (gelecek) elem verici bir gUnUn 
azabından korkuyonım"77 dedi. 

"Nuh kavmi de Peygamberini yalancılıkla suçladı." 

71 MOmimaı 23/27 
72 Nuh 71126 
71 Saffat 37 n1 
74 Hud 11/43 
u Sabuni. en Nübüvveau ve'l Enbiya, s. 150 
M SabmJi, a.g.c., 68,150.151 
77 Hud 1 lfl�-26 
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"Kardeşleri Nuh onlara şeyle demhişti (Allah'a karşı gelmekten) 
sakınmazmısınız. 

"Bilinki ben size gönderilmiş gtlvenilir bir elçiyim" 

"Artık Allaha karşı gelmekten sakımn ve bana itaat edin." 

"Buna karşılık sizden hiç bir Ucret istemiyonun. Beni ecrimi verecek olan 
ancak alemierin Rabbi'dir" 

Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin'78 
"And olsun ki Hz. Nuh (AS)'ı kavmine gönderdik ve ey kavmim Allah'a 

kulluk edin sizin için O'nadan başka ilah yoktur. Hala sakınmazmısınız?" dedi. 79 
"Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Hz. Nuh 

(ASYı kendi kavmine gönderdik"80 

Hz. Nuh (AS) şöyle dedi: Ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a 
kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım gtı
nahlannızı batışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin. {1duaheza etmeden 
yaş atsın) diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettigi 
vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseydüniz. 81 "(Sonra Nuh) Rabbimi dedi 
doA:rosu ben kavmiini gece gUndtız davet ettim" 82 

"Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum." 

"Sonra onlarla hem açıktan açıAa hemde gizli gizli konuştum"83 

Bu ayet-i Kerime de genel çerçevesi ile bir peygamberin ve dolayısı ile bir 
tebliAcinin davet metodu ortaya çıkıyor. Bu metod bir peygamberin, peygamber 
olmazdan önce, Allah tarafindan e�ildigi gerçegi de anlaşılmış oluyor. ÇUnktt bir 
peygamber veya mtıbelliA şu merhaleleri takip etmelidir. 

a) Davete hazırlık: Yüce Allah davet gibi meşakkatli bir görevi ytlkledigi 
peygamberleri, bu yUkU taşıyabilmeleri için nıhen. bedenen ve ilmen davete hazır
laması gerekir. Bilindigi gibi peygamberlerin sergiledigi davet ve çagırdıklan akide 
kendi zekalanndan veya harniyet ve gayretlerinden kaynaklanmamaktadır. İhtiyaç
ları neticesinde cemiyetin kendi kendine doAtJrdulu bu netice olarak da degildir. Bu 
davet için insanlar arasından birini seçip gönderen bizzat Cenab-ı Haktır. Ve o 
seçtigi kulların risaletinin sıhhatle idameleri için bir takım hasletler bahşetmiştir. 
Yani bizzatihi Cenab-ı Hak peygamberleri davete hazırlamıştır. 84 

b) Esastan başlama: Bütün peygamberler davetine once esastan başlamış
lardır. Herşeyden Once insanları tevhide Allah'ın varlıp ve birliAine kabule davet 

18 Şuata26/ı0!-1 10 
79 Mtlmimm23123 
80 Nuh 71/l 
81 Nuh 7ıf2-4 
82 Nuh 7115 
83 Nuh 71/8-9 
84 Ooıcaı Ahmet, Resulullah'm Davet Metodu, s.40 



etmişlerdir. Peygamberin gönderilmesine duyulan ihtiyaç her zemin ve zamanda 
şttphesiz cemiyette zalim ve mazlum tabakalara içtimai pek çok yara ve problemle
re, ahlak sukutuııa şahit olunacaktır. Şayet peygamberler başlangıçta bu meseleleri 
davalarına bayfak yapmak isteselerdi, mesela içtima-i bayrak açarak eşraf ve mtllk 
sahiplerine karşı, alt tabakayı kışkırtarark harp ilan etselerdi herhalde çoAtmiuAu 
etrafında toplar, belkide muvaffak olurklardı. 

Böylece hakimiyeti halkı ezen bir azınlı� elinden alarak insanları önce 
kendi kuvvetlerinin kulu yaptıktan sonra gönderiliflerindeki esas gayeyi teşkil eden 
tehdit skidesini yerleştirmek için uAraşırlar ve onları Allah'ın saltanatma kulluk 
ettirmek Uzere çalışabilirlerdi. Fakat Cenab-ı Hak ve peygamberleri böyle bir göre
ve tevcih etmedi veya peygamberler birer ıslahatçı gibi ortaya çıksalardı herhalde 
fitratı salim, temiz ahlaklı nıhi safıyetine sahip insanlar onların etrafına çevrelenir. 
Peygamberlerde bu vesile ile etrafında toplanan bu ahlak dairelerine tevhid aldde
sini empoze edebilirdi. Fakat Cenab-ı Hakk onları böyle bir yola sevk etmedi. 
Onların'La ilahe illallah" b� çagmiılar. 8� 

Hz. Nuh (AS) tebliAin ana hatları çerçevesinde şu Uç şeye davet ediyordu: 

1) Yalnızca Allah'a ibadet etmek ve putların ibadetini terk etmek86 onun 
ilk çaWısı" .. Ey kavnUın Allah'a kulluk edin sizin için O'ndan başka ilah yoktur .. . " 
87 ÇU.nktı dinin temeli budur. Allah'ın dışında kullup layık başka bir varhAt tanı
mamak ve ibadeti ve dini sadece Allah'a has kılmaktır. 

2) Yüce Allah'tan korkmak yani takva; Ahlak ifsad eden toplumlar arası 
baA:Iarı çozen ma'siyetlerden uzak kalınakla mtımkUn olur. 88 

3) Rabbinden almış oldugu emirlerden davetçiye itaat etmektir. 89 Allah'tan 
ve bana itaat edin. 90 Prensibi hemde Hz. Nuh (AS) hemde dip butun peygamber
lerin şiandır. 

Hz. Nuh (ASYm kıssasına baktıgımız zaman Hz. Nuh (AS)'m imandan 
önce ibadete çaAırması dikkat çekicidir. Acaba imansız ibadet olur mu? Neden Al
lah'ı birieyin deınemişti de Allah'a ibadet edin demiştir? 

Bunun cevabı şöyle olabilir, llahi Risaletlerde iman mistik veya felsefi 
haldkatlere inanma da old$ gibi soyut dttştlnceyi temsil etmez. Aksine hayat ve 
eylem dtıştıncesini ifade eder. Uahi risaletlerin davet ettiği iman da düştlnce ve uy
gulamada aynlmaz imanın teorik boyutuna ek olarak birde pratik boyutu vardır. 
İbadet etmeksizin Allah'a imanında bir anlamı olmaz. 91 

" ""'-•--• vmw Ahmet, a.g.e., ss.40-41 
1115 Sa1tut. Kıır'an'a Dojru Tre, s.314; Mevdudi. Tetbim. C.6, s.470 
87 MGminun 23123 
88 SaJıut. a.g.e. Tre., s.314; Ayrıca bkz. Mfbnjnım 23123; Şuara. 26/10�-ıtO; Mevdudi, Tefhim, C.6, s.470 
119 Sa1ıut, a.g.e. Tre., s.314; Mevdudi, Tethim, C.6, s.470 
90 MOmimm 23123, Şuara 26/107 
91 FadJallab, a.g.e., C. lO, s.81 
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Hz. Nuh (AS) 'm kavminin Allah'a ibadet etmeye çagınrken bir takım mer
haleleri takip etmiştir. O kavmini davet ederken �i-açık, gece-gttndttz, akli ve 
nakli delillerin hepsini kullanarak da'vet etmiştir. Hatta bazen öyle ısrar etmiştir 
ki bu; da'vette ısrarlı olmanın bir göstergesididr. 93 

Ayet-i Kerime'de geçen'Sümme" den maksat Hz. Nuh (AS) 'm sırf gizli 
veya sırf aleni daveti yapmadıA:ım. bazen gizl� bazen de açık bir davet yaptıAJnı 
gösterir. Yani giıJi davet ile açık davet zaman ve mekan bakımında birbirinden 
aynlmamıştır. Gizli icap ettigi yerlerde ise açık daveti yaptıAı ortaya çıkm.aktadır.94 

Hz. Nuh (AS) muhataplanna göre davet metodlarımı kullanarak onları 
Allah'a itaat etmeye çaAırdı. Bu metodlan 8f8Aıda ki şekilde sıralamak mttmkıın
dU.r. 

1) Gizli davet: Hz. Nuh (AS) zaman, mekan ve muhatabm durumunu göz 
önünde bulundurarak önceleri gizli davet yaptı. 9� ''Onlara gizli söyledim"96 

2) Aleni davet:'Sonra ben onları halcikaten en yüksek sesle çaAırdım. Sonra 
da ben onlara hakikaten en yüksek sesle çaAırdun. Sonra da onlara ilan ederek da
vet ettim." 97 

3) Hikmet ve ikna yoluyla davet Peygamberler Allah'ın hikmet verdigi 
kimselerdir. 98 Elbetteki bütun peygamberler ve hasımların durumlarına göre de 
önce onların akıllarını erdirmeye akli deliller getirir. Hz. Nuh (AS) hangi merhale
lerden ve nasıl geçerek bu hale geldiklerini; Yedi kat göAtln yaratılışını gU.neş ve 
ayın ışıklarını ve yeniden nasıl yaratılacaAJna ömek vererek ikna ediyor. 99 

4) Guzel ölüt ve güven vererek: Hz. Nuh (AS) nfkat ve yumuşaklıkla 
kavmine davette bulunuyordu. 100 Ayru zamanda kendileri için güvenilir bir elçi 
olduAunu101 da beyan ediyor. 

5) Sakındınna (lnzar) Terhip: Hz. Nuh (AS) kavmini Allah'a karşı gelmek
ten alıkoymak için gelecek azabı haber veriyor. Onların böyle bir azaptan sakınma
larını beyan ediyor. 102 

6) Ter�, terhip ve müjdeleme metodu: Hz. Nuh (AS) kavmine inanmalan 
karşılıAtnda, mal ve çocuklarının çoAal� bahçeler ilisan edileceAini hatta ö
mürlerinin bile uzayacaA:Jnı beyan ediyor. 1 Bununla da kavmini teşvik ediyor. 

73 Razi. el Mdaı:ibıı'l Oayb, C.30, s.136, Ebu's Suud, C.9, s.37; ez Zeyni, Mecmcu'l Beyen Fi'l Hadis, 
8.l04; İbni Keeir, Tefiıiri. C. l, 8.358; Kurtubi. Camiu'l Abkam, C. 18, 8.198; SMani. C.S, &.299, 
93 Ebıı's Suud, T� C.9, s.37 
514 Sahuni, Safvdu't T efasiı', Tre, C. 7, s. 72 
95 Onkaı A1mıet, a.g.e., 8.41 
116 Nuh 71/9 
97 Nuh 7118-9 98 En' am 6187 
911 Nuh 71114-18 100 ÖDka1 Ahmet, a.g.e. s.42 101 Şuara 26/107 102 Hud 1 1/lS-26 10, Nuh 71/12 



7)Mucaele ve munakaşa metodu: Hz. Nuh (AS) diAer Peygamberler gibi 
diler yollan denedikten sonra mucadcle ve mttnakata metodunu takip canittir. 104 
Kavmi bu esnada Hz. Nuh (AS)'a: By Nuh bizimle cidden uArqtm ve bizimle olan 
mücadelende ileri gitlin 103 diye tehdit ettiler. Bu ıw:dıale milcadele mOnakk"ff'nm 
bad safada oldujubir dönemdir. 

8)Sert JmUanma metodu: Hz. Nuh (AS) senelerce kavmini sabırla davet 
eder. Fakat kavminin Hz. Nuh (AS)'dan dinleyip işittikleri ancak onların k01tJr ve 
inadiarını arttırdı. Üstelik ctrafindakil� ve çocukalarma Nuh'tan sakmmatannı 
sıkı sıkı tenbih ederler. Allah'm bu sabırlı peygamberine inanan az bir guıup timdi 
fi�ye maıuzdur. Azgınlar onları da yolda çıkamıak için ulrafııalr. Aıbk aeoder 
böyle devam eder, sabırla sOtegelaı da.V1'81llf yerini sert metoda bırakmaJ•dır. Hz. 
Nuh (AS) her an murakabesinde buluuduAU peygambedainden biri olarak Rabbine 
nida ederke "Y arabbi yerytU:Onde kafD"lerden yurt tutan hiç bir fert bırakmaz. 106 
Sebebi bellidir, çtınkıı sen onlara bıraksan kuUannı yoldan çıkanrlar. Kotnden ve 
oz kafirtenfen bra,ka evlad doturmazlar" dua kabul edüir ve tufanolur. Hz. Nuh 
(AS)'m babahk1 tan dolayı kabaran tcfkat damarları, kabarmasm diye yUce 
Allah'Zulmedenler hakkında bana bir wey söyleme"108 Yani görecekleri azabın dd'i 
için bir şey söylemek başkasına fayda temin etmediği gibi çevresini de ifsad eder, 
fesada sebeb olur. 109 

9) Sabır: tom peygamberler davetini sabırla ytlı1ltm.tlflerdir. 1 10 

1 O) Hicret1 1 1 : ÇoAu peygamberin yaptıAı gibi Hz. Nuh'ta hicret yapmıştır. 
Hz. Nuh'un hicreti bıfandır. Tufanm kopmasıyla tom karıder belak olmut sadece 
gemiye binenler helak olmaktan kurtulmUf]ardır. Bunların bu yolculuğu da bir hic
rettir. 

l l) İhlas: Teblilde en onemli hususlardan birisi de ihlasdır. Karşılık iste
mcden herhangi maddi bir menfaat beklemeden tcblit ctmedir. Hz. Nuh (AS) 
kawıine ben sizden anJattddanma kaqıhk herbangi bir mal istemiyorum1 12 diyor. 

Yine Hz. Nuh (AS)'Buna karşılık sizdaı herhangi bir tıcret de istemiyo
rum. Benim tıcretimi verecek olan ancak alemierin Rabbi'dir, diye beyan ediyor. 
Bununla Hz. Nuh (AS) görevini yerine getirirken113 hiç bir nefs-i saika ile hareket 
etmedilini ifade ediyor. Kendisinde bu konuda herhangi bi emare de bulunmadıAtm 
söylttyor. 114 

104 ÖDka1 Abmd, a.g.c. 8.39 10' Hud 11/32 
1�Nuh7l/l6 107 Nuh 71127 108 Hud 11/37 
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"Ve ey kavmim sizin ayak takımı dediliniz kimseeleri imana çalırdım. 
Onlarda geldiler. Ben insanlardan sadece iman etmelerini istiyorum. Başka bir teY 
deAit. İstedijim para cfeAildir ki zenginieric S8l'lnaf dolaş olayım, fakirleri yanım
dan kovayım. Benim için inıum1ar eşittir." 1 t:J 

Hz. Nuh (AS) kavminin fakirleri yanından kovma isteAini Hz. Peygamber
den de mıtşrikler istemişlerdi. 116 

Teblildc enbiyanın yoluna tabi olmalıyız. 1 17 TebliAdc vermekte almakta 
Allah için olmalıdır. Bazen ya veren gafil�. V eyalıııtta veren veya alan bir maı
faat beklemektedir. Böyle tebliAin faydası olmaz. O 7JUD8Il hazineyi bırakıp geçici 
olanlara sanlmak uygun dtışmez. Teblilini menfaat karşıltimda yapan veya 
menfaah olduAn için dinleyen veya dinler gibi olan kişiler, Allah'ın vereeeli mUka
fatı bırakıpp geçici ve sınırlı menfaatleri isterler. Bu durum kimseye &yda vermez. 
1 18 

Tebliğ metodlannın her birinin ayn yeri, zamanı ve zemini vardır. Hepsiele 
faydadan hali değildir. Birinin yapılması gerektiAi yerde başka bir metodu k-ullan
mak zarar getirir. Mesela, gizli tebliA şartlarının bulunduAu,. aleni tebliAin zararlı 
olacaAı bir yerde aleni teblili yapmaya çalışmak zarar getirir. 

Teblii de k.orkut:ma ve müjdeleme de bunmı gibidir. Tebligde korlrutmanm 
faydasını §Oyle izah etmek mumktındur. lnsaıılar ancak hayatıyla ilgili olumsuz 
sonuçlarm dopbileceği korkusunun olması duıuıııunda � ve eylemle ilgili 
tavır alma sorumluluAunu duyabilir. Korku söz konusu olunca ister istemez 
umursamazalık bir tarafa buakılır. Bu nedenle ilgileıımeyi teşvik için korku mdo
dunu kullanmak gerekir. 1 19 

Hz. Nuh (AS) kavmini hakka çalınken durmadı, yondmadı. 950 senelik 
uzun bir zaman devam etti. İnsanlan Allah'm emirlcrine, farzlanna, menduplanna, 
kalbin ve diler tom uzuvların fiillerine çaAırdı. Haramlardan, mekruhJardan ve 
mahzurtu olan şeylerden de sakındırdı. Emirleri yerine getirmede ve nchiyierinden 
sakınma konusunda da itaati emretti. 120 

Bunu yaparken bıkmach, lJM!lmadı, yonılmadı .Bazen tek tek söyled� ba
zen toplumda söyledi. Açıktan çatırdı� gizli anlattı� ytlksek sesle seslendi, dıt dUn
yaya, göklerin yaratılıtına, gUnefin ıtık dalıtışma, yajmuıun yaAmasına, topralın 
yetiştiriciliiinc, Allah'm kendilerine verdiği çocuk, mal ve nimetlerine dikkat etme
ye, öz netisierini incelemeye ve bunlardan ibret alıp .Allah'a inanmaya çajırdı. 

ıu KDtub Se)'yid, Fısilal Tre.. c.s. a.ıss 
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Hakk davetçiterinin vası:tlannı ve çalışma usullerini ilk defa açıkladı. Bu 
bakımdan ilk örnek oldu. Usul gtızeldi. Çalışma yerindeydi ama tesiri Allah'a aitti. 121 

O'nun tebliAini kabul edtııltt Uç bakımdan yararlandılar. 

a) Ruhi yanden: işlenmiş olan gO.nahlann baAışlanması . 

b) &el bakımmdan; Bu sayede tabi olan eecllerini tamamlayan isyandan 
dolayı başlarına gelecek felaketler ve tufan başlarına gelmeyecektir. 

c)Rızık ile ilgili daveti kabul ettikleri taktirde laqt1arma nzık kapılan a
çılır. Amel yOntınden kendilerine musabbar olan şeylere yönetirler. 122 

Gerçi ömür ımıması konusunda şayet iman ederlerse Allah'm onları turaola 
boAmayacaAı veya eceli gelinceye kadar geciktiımesidir. Belkide ömür ıızamasm
dan maksat omrun hareket)enmesidir. 123 

lnaamn ömrtlnttn uzaması mtıınkOn delildir. lnsanm eceli geldigi zaman 
bir an ileri veya geri bırakılmaz. • Bir tcbli&ei Hz. Nuh (AS)ttan sabır metanet, ve 
karşılıksız davet ömeji olmalıdır. 

E- NUH(AS)' A YAPILAN IŞKENCELER VE ÇEKTI Ct SIKINTIL\R 

Hz. Nuh (AS)'da tcbliA esnasında çeşitli sıkıntılar çekmiş kavmi tarafinda 
horlanmı9, toplum dı9ma itilmek istenmiş. Hatta faili işkenceye maruz kalmıştır. 

Hz. Nuh (AS)'m'Ya Rabbit ben kavmimi gece-gUndUz imana çaAırdım124 
benim davetim ancak onların din ve imandan uzaklaşmalarını artırdı şeklindeki 
yakarışı Hz. Nuh (AS)'m çektili sdcmtıtan sergileme bakmmdan yeterlidir. 

Hz. Nuh (AS) ve diAer peygamberlerin kıssalanna baktı�Jmtz zaman tom 
peygamberlerin kavimleri tarafinda iki torltl işkenceye maruz kaldddannı görtlyo
roz. Gerçi bunu keskin bir çizgi ile biribirinden ayırmak mtımkUn deAfldir. ÇOoktl 
ikiside aynı anda yapılıyor. Fakat yine de bOyle bir &Jil11DA gitmek konunun daha iyi 
aniaşıimam için uygmı olur. 

1· Sosyal ve Plskolojlk Baskı: 

Hz. Nuh (AS)'da diAer btltOn peygamberler gibi böyle bir baskıyla kıqı 
karşıya kalmıştır. Bununla kav.min ileri gelenleri peygamberlere kendileri inanma
dıkları gibi toplumun dip fertlerinin de irummaınalannı sagtamayı hedef edinirler. 

Hz. Nuh (AS)bakkında söylediklerini şöylece sıralamak mtımktındOr. 

121 1 uıttıı ÇakaD. N. Mcbma Solma:l. a.a.e.. &.38 
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a) Delaletle Suçlama 

'(Nuh kavminin) ileri gelenleri dediler ki biz seni apaçık sapıklık içinde 
gOrttyoruz" 125 

b) Deli ve mecnun olmakla suçlama: 

Hz. Nuh (AS) kavmini yıllarca uyardı, onlar Ona bayılmcaya kadar 
işkemnce ediyorlardı. Ayılmca Ya Rabbi onları bqışla çttnktt onlar bilıniyorlaıdı. 
Hz. Nuh (AS) belki sonra gelenler inanırlar diye böyle diyorlardı. oysa sonra gelen
ler de bu atalarımızm dinini kabul etmedi, atalanmızda O'nun hiçbir dediAini kabul 
etınediler, deyip Hz. Nuh (AS)'ı mecnunlukla suçlayıp O'nun dediklerini kabul 
etmediler. 126 

c) Kavgactltlda Suçlama 

Çok mucadele ve kaygı etmekle suçladılar. 'Dediler ki By Nuh mtıc.adele 
ettin hemde bizimle mnc.adele de çok ileri gittin. EAer cfoArulardan isen haydi bizi 
tehdit ettiADı şeyi bize getir. 127 Demelde Hz. Nuh (AS)'ı kavgacılık ve çok mucade
le etmekle suçluyorlardı. 

d) Tehdit Etme 

Dediler ki Ey Nuh (bu dedijinden) vazgeçmezten mutlaka tqlımanlardan 
olacaksm"128 Bu daVIlUUf sadece Hz. Nuh (AS) kavmine ait değil diler tom pey
gamberlerin kavimlerinin ortak daV1'8111fldır.129 

e) Aiay ebne 
Hz. Nuh (AS)'a yapılan psikolojik. işkence turlerinden birisi de alay � 

idi. ömtlikle Hz. Nuh (AS) 'm gemi yapımı esnıwmda alay etmeleri had sa1haya 
ulaştı. Ve ey Nuh Peygamberlikten sonra marongoz mu oldun diyorlardı. Hz. Nuh 
(AS)'da bugO.n siz alay ediyorsunuz. Y ann bizde sizinle alay ederiz. 130 Demekle 
azabın baberini vermiş oldu buntm Uzerine onların kadmlan kısırlqtı. 131 

Ebu Suud, Hz. Nuh (.AS)'m "Biz de sizinle alay ederiz" demesinin manası 
"alay edenin yaptıAt muameleyi yapacaAJz" demtktir.ÇUııkıl alay etmek Peygam
berlik makımuyla baAdaşmaz. Bundan maksat alay etmenin ceımnı uygulayacatız 
demektir. 132 

ı:u A'nf7/60 
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f) Yalancll1kla suçlama 

"Nuh kavmidc gönderen elçileri yalanladı. "133 Onlardan once Nuh'un 
kavmide yalamamıf(ı. Kulumuzu yalaniadılar ve cinlemniştir dediler. Ve (O'na 
çctitli eziyetler yapılarak) tebliAden men edildi. 134 "O'nu yalaniadılar bizde onunla 
birlikte gemide olanlan kurtardık Ayetlerimizi yalanlıyaolan boAduk çUııktl onlar 
kör bir kavim idiler." 1" 

BUUln bunları söylemekle gttvenilir ve emin oldulu kt.sin olan Peygamberi 
halkın gözonden dtlşomıek istiyorlardı. Bizzat kendileri böyle demekle yalan söy
lemiş oluyorlardı. 

g) Ata dinini ihlal eb�telde suçlama 

Hz. Nuh (AS) tebliline devam eclince'kavminin ileri gelen inkarlardan bir 
grup söyle dedi. Buda dizin gibi bir insandan bafka bir şey deyildir. Size Uston 
gelmek istiyor. Bler Allah (Blçi göndermek) dileseydi melekleri gonderircli. Biz ilk 
bahanmızda böyle bir şey işitmed.ik. lt 136 

Psikolojik ve sosyolojik baskı unsurunun en etkili olanı budur. Tarih bo
yunca butttn peygamberler, alimler, Muslihler geldikleri toplumungelenekleriyle 
çelitmiflerdir. Bu geleneklerin, dinle, imanla da bir alakası yoktu. Bir de bu gele
neklerin Uzerinden mevki, makam ve gelir satlaYanlar olunca Ulm teblitcüer 
(peygamberler, alimler, mtıqitler) "Ata dinine" kaqı gelmekle suçlanmışlardır. In
sanların fitraten kendi geçmişine batlı olma dııy� böyle bir suçlamayla itham 
edilen teblilcilere pqinen on yargılı olarak dinlememeye sevk eder. Işte bundan 
dolayı lt Ata dinini ihlal ediyor" so� peygamberler Uzerinde en etkili sosyal ve psi
kolojik baskı unswıı olınuştur. 

2· FIIli Itkence: 
Hz. Nuh (AS)'m kavmi O'na sosyal ve psikolojik baskı yapmakla yetin

mediler. Hareket etmeyi bile yeterli görmediler. Kendilerini Allaha kulluk etmeyi 
putlara tapmamayı; Allah'tan gereli gibi sakmmayı, azabından korkmayı; Allah'tan 
alebAt emirler hususunda kendisine itaat etmeyi emreden bir kişiye tabi olmak şöyle 
dursun137 O'na işkence ettiler. 

Onlar sadece Nuh'u inkar etmiyorlardı, Hz. Nuh (ASYı yalanlamakla dilcr 
peygamberlerin tumUnU inkar etmiş oluyorlardı. 138 YUce Allah Cebrail (AS)'a Hz. 
Nuh (AS)'a vahyetmesini Kral Derıneşil ve kavmine gidip onu Allah'a çaAınnasını 
emretti. Hz. Nuh (AS) 'm kavminin putlanna nispet edilen, bir bayram gUnU onlara 
gitti. Putlarını kUtstıler USUlnde oturtmuşlardı. Onlara kurbanlar kesiyor, secde edi-

133 Şuara 26/lOS 
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yor, içkiler içiyorlardı. Defler ve çalgılar çalıyor, hayvanlar gibi uygun olmayan bir 
şekilde kadınlara Y8Daftyorlardı. Ondan fazla guruba aynlmıf, Her bir gurupta 90k 
sayıda insani� vardı. Yonleri yakıp kavmin içine dalıyorlardı. YUcc Allah onlara 
yanbın etmesini istedi. Tam putlara seode ederken Hz. Nuh (AS)'Ştıphaiz ben aize 
Rabbinizden bir nasihatçıyım ve sizi O'na ibadet ve itaat'e çaAırıyorum. Ve sizi 
putlara ibadet etmekten ndıy ediyorum" diye çalnda bulundu. 

O'nun daveti kulaklan çınlattl, putlar kaidclcri Uzerindcn dnştnter, mclik 
kUrsUsUnden baygm bir tckilde dqtU. Ayılmca; By Kabil oAtdlan:daha oncc ben
zerini duymadıp bu ses neydi? dedi. Bumuı Uzerine kavmi: By melik bu IC8 Nuh 
diye isimlendirdipniz, bizden biri olan ve fakat mecnun olan birinin sesidir, ki 
.mecnunlutu bu. gOnlerde artJnıtbr, dediler. Bunun Uzerine Melik Hz. Nuh (AS)'ı 
dövdttrdtıkten sonra getirtti. Bizim i1ah1anmızı k.Ottı andm. Sen kimsin diye sordu: 
Hz. Nuh (AS ) ben Lamek'in ollu. Nah'um .Allah'm elçisiyim. Size O'ndan 
nasihatlaer getirdim ki Ona ve Resultıne inanasınız ve putlardan uzak1aşasınız di-

H dedi ye . 
Bunun üzerine kral Dennetil, öyle bir şeyle geldin ki, bilme4ipniz ve 

akıllı olchJAuııa inanm•d!Atz şeylerden söyledin. Ve ekleyerek dedi ki: BAer cinlen= 
tutulmutsan seni tedavi edelim veya el« fakir isen seni varis kılalım Bunun tızeri
ne Hz. Nuh: Ey kavmim: Ben mecnun deAilim ve elinizdekilere de ihtiyacım yok
tur. Fakat sizin Allahttm başka iJabm1z olmadıAma ve benim O'nım ResulU oldu
Atma şehadet etmenizi istiyorum, dedi. 

Hz. Nuh (AS) böyle deyince; Dertııetil kızdı ve eAer bu gUn bayram gUnU 
olmasaydı seni öldürordU.m dedi. Hz. Nuh (AS)'a i1k inaoaıı Amre adında bir ka
dmdı. O'nunla evlendi. Ondan �  Sam, Yafes ve tıç kız çocuAu doldu. Sonra da 
Vela adında bir k adın daha iman etti. Onunla da evlendi. Onadan da Kenan adında 
ollu doldu. Sonra mıınafikbk etti ve eski dinine döndtl. 139 

Bu işkenceler çok uzun su.rdU. Oyleki nesiller boyu devam etti. Nesiller 
itkence yapmayı ve Hz. Nuh (AS)'a jııaomamayı biribiderine miras bırakıyorlardı. 
Hz. Nuh (AS)'m davetine kartılık onlar onu dövttyor. Bayıltmcaya kadar işkence 
ediyor. OldU diye ayatından tutup zibilliklere bırakıyorlardı Ayılmca tekrar onları 
davet etmeye devam etti. Bu durum 300 yıl surdU. Daha sonra Melik Dermeşit Ol
dU, Yerine gelen ogtu daha doVUyor, daveti işitilmcsin diye g11t11lUl yapıyorlardı. 
Eline topralı alıp ytlZU.ne serpiyor "Al sana ey yalancı sihirbaz" diye hakaret cdi
yorlardı.Hz. Nuh (AS) onlardan birini yalnız bulsa yanına gidip davet ediyordu. 
Ancak bu davet sadece onların inaclını ve kU.frUnu aıtırdı. 

Bumuı tızerine Hz. Nuh (AS):'Ya Rabb" dedi ben kavmiini gece- gUndUz 
davet ettim.H'Fakat davetim onların kaçışlarını artırmaktan başka bir katkıda bu
J1JD1Dadı. "OUnahlarını baAJ.şlaman için onları ne kadar davet ettimse pannaklarını 
kulaklanna Ukadılar. örtulerini başlarına çektiler, direttiler ve k.ibirlendiler. H 140 

tıll co N6vqıri, Nibsyc:tu'l Ercb, ıııs.43-44 
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BU}'W'81'8k duromlannı Yucc Allah'a arz etti. Davete boylece 6-7. asra kadar devam 
etti. Taki Burin öldU yerine ollu Teferdus geçti. O daha zalim inatçı ve aksi idi 

Hz. Nuh (AS) onların putlarını getirerek yUksek sesle'By kavmim Allah'tan 
başka ilah olmadıAma ve Nuh'un da O'nun resulU olchJAuna" pbadet edin dedi. 
Putlan ters ytız oldu. Onlar Hz. Nuh (AS)"ı en şiddetli bir şekilde dövdoler. Al
zmda ve bumundan kan gelinceye kadar kammm tısUlnc basıyorlardı. Onlardan biri 
vefat edeceAi 7JIUUUl çocuAunda O'na irummaması konusunda söz alıyordu. Adamm 
biri çocuAu ile gelir ve şöyle derdi. "Ey otulcutum fU adama iyi bak fUphcsiz ba
bam beni tqıdı ve bu adamdan sakındır dı. Ben de seni sakındınyorom ki seni U
zerinde bolurufuAun yoldan f8fıı1masm. Bu adam yalancı ve sihirbazın biridir, • 
di. 

Bunun tızeriııe yine Hz. Nuh (AS) onlara davette bulwıuyordu. Ve feıyad 
edip rabbine karşı şöyle nida da bulundu. 'Bunlara karşı bUmin ve mcrhametin ne
dir? dedi. Onların inatlaımı ve her teYini açıkladı. Hz. Nuh (AS)' m davetine devam 
etmesi Uzerine yine ileri gelenlerden biri çocutunun ondan sakındınyordu.. ÇocuAu 
topralı eline alıp, kesek haline getirdi. Hz. Nuh (AS)'e vurdu. "Nuh dediki: Ey 
Rabbim yeryüzO.nde kafiderden bir tek kişi bırakma" 141 diye niyazda bulundu. Me
lekler O'nun duasını alıp götıırd1ller. Hz. Nuh (AS)' m kavminde tıreme kesildi Hz. 
Nuh (AS) kavminin içinden özellikle bazılannın mtısluman olmasmı istiyordu. 
Ancak yUce Allah Hz. Nuh (AS)'a vahy ederek inanmış olanlardan �kast iman 
etmeyecektir. Onların yap tıklanndan dolayı UzUlmeınesini buyurdu.. 1 2 Böylece 
Hz. Nuh (AS) kavminin hclak olacatw aolamıştı. 143 

Hz. Nuh (AS) bir gUn "LA 1LAHB lLLALLAH" deyince putlar ytız tlsUl 
dUştt1 bunu duyan kral, Mahuil Hz. Nuh (AS)'ı çalırdı. Nedir? senin bu yaptıAnı 
atalanm,zm dinine kaqı çıkıyorsun dedi. Hz. Nuh (AS)'da eter bu taptıkalrınız 
ilah olsaydı yere dttşmezlerdi. Kral Malmil putlar bayrama bazırlanmeaya kadar 
Hz. Nuh (AS)'ı tuttu. Tekrar putlar korsUye yerleştirildi: Bozulanlaryaptınlch. 

Hz. Nuh Kraldan kurtulmak için dua etti. Kral akıl hastası oldu. Bir hafta sonra 
öldü. Yerine oA:tu Dermeşii geçti. Ve Hz. Nuh'u serbest bıraktı. Eski kralın cese
dini putlar arasında altm bir serire konulup tavaf ettikten sonra gömdtıler. Halk 
bayram gtınleri toptanır bu putlara saygı gösterir kurbanlar keserdi 

Y qus bayramında Hz. NuhtLA lLAHE İLLALLAH" deyince putlar yere 
yıkılch. Halk Nuh'u aldı� krala göturdU. Kral Nuh'a: Ben sana böyle yapma deme
dim mi? Hatta ona secde edt«ksin demedim mi? dedi. Nuh ise eAer onlar ilah olsa
lardı yere yıkılmazlardı dedi. Nuh krala Allah'tan kork deyince; Kral: Bana böyle 
soyleme cesaretini nereden buluyorsun dedi ve ikinci bayrama kadar hapse attırdı 
ve sonra da gordı1Aü bir rttya Uzerine serbest bıraktı. 144 
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Bu işkence ve hakeret böylece devam etti. ÇOnkU mete• denilen Aristokrat 
sınıft, kavmin utulan. kendilerine vekalet verilenler, s4dat:. ileri gelen, havvas deni
len kitiler -ki böyle isimlendirilmelerinin sebebi kalbieri heybet, gözleri de zinet ile dolduıulmalan�. 14� Hz. Nuh'a or:n!• kuıuyorlarch. Nuh'a mal teklif ediyor, 
O'nu öldU.rmeye teşebbtls ediyorlardı. 46 Onların asıl korkusu mevki ve makamla
nnın elinden çıkması olmasma raAmen hiç bunu gtındeme getirmeden bir peygam
ber olsa ya eşraftan olmalıdır veyahutta melek olmalıdır. Ve Hz. Nuh'a seni ken
dimimen daha faziletli biri olarak görmttyonız diyorlardı. 147 

Onların Nuh'a deli, mecnun demeleri, teblipu engellemeleri Uzıerine141 
Nuh, Ytlce Allah'a yalvararak Ya Rabbim ben yenik d1lftUm demesiyle149 Allah'm 
yardımı hemen ulqıyor. Bu da gösteriyor ki Ytıce Allah Peygamberlerini ve inanan 
k:ul1annı kt1ftır sistemine karşı datelder ve onun yenik dıışmesiııe engel olur. K.Ufbr 
taratinı maAlub eder. 

F- NUH (AS)'IN ALLAH'A İL TİCASI VE KA VMINtN HELAKl İÇİN 
DUA ETMESI 

N� 950 yıl kadar uzun bir stıre130 kavmini lsiAm'a davet etti. 

Kavminin eziyeti Uzerine; Y arabbi göı1tyorsun. Yaptıklarını eter kullarına 
gereklilik görüyorsan onlara hidayet ver veya bana sabır ver onlara hQkmr4eyim. 
ŞUpseiz Sen Mkimlar ha kimisin. Allah (cc) onu Omitsiz göıUnce onların eıkekle
rinden ve k.aduılanndan artık neslin kesildiiini ve çocııkJann mu'min olmadıAtm 
vahyetti, Devamla Hz. Nuh'a UzOlmemesini gemi yapmasını emretti. 

Bunun Uzerine Hz. Nuh daha da dehşete dUfmtlfUl. Gemi nedir? dedi. Ytt
ce Allah su tızerinde yUzen ve tahtalardan yapılan bir evdir dedi. Su nerde deyince 
Ytlce Allah ben diledipm yapmaya muktedirim dedi. uı 

Kavminin eziyetinin had safhaya ve artık çocuklarına bile işkenceyi miras 
yoluyla OArettiklerini gOrUnce Hz. Nuh'Rabb'im dedi. Kevmim beni yalanla
dı.'"Benimle beraber bulunan mU'minleri kurtar." "Biz de onu ve onlUlla beraber 
bulunanlan dolu gemi içinde kurtardık." "2 diye buyurdu. 

Hz. Nuh peşinden duasını adeta şerh ediyor ve açıyordu.'Rabbim beni, a
namı, babamı inanarak evime gireni baAışla; zatimierin de sadece helakını artır 
(Onların köklerini kunıt." 1'3 Nuh duasında Lemak b. Muteveşellıh ve annesi 
babası mn'mindi. Bu duası olm.Uş ve aynı 7JUDanda daha dogacak olan mu'minlerin 

l4Ş 1.analıçeri, ICı:gaf; C.2, 1.85; Ebu Cafer CD Ncbas, Meaai'l Kur'an, c. 2, 1.46; Sevkaai, Fedm'l Kadir, 
C.S. a.300; NeMi Tdiiri. C.2, a.180; Taba Taba-i, el MizaD. C. lO, a.l74 
146 Sevkaai, Fdhu'l Kadir, C.S, s.300 
147 7.amhpri, ICqpf; C.2, 1.260 
148 Kamer 5419 
149 Kamer 54/10 ISO ADkcbut 29(14 
ısı Taba Taba-i, el Mizan. C.l O, s.242 Ul Şuara26/17-19 
IS! Nuh 71!28 
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hepsini için geçerlidir. Bunun duşmda Hz. Nuh evime gireni de b&Atşla diyor. Ev
den maksat ise; 

a) Mescide giren 
b) Gemiye giren 
c) Dinine giren demektir. 1� 
Nuh mn'minler için dua ettikten sonra; Karırlerin helakı için de beddua 

etti. Ve Rabbine "(Bu OIUtlerin hiçbirinin fayda vermediAini görUnce) Nuh 
(Rabbine dönerek) Rabbim dedi onlar bana kartı geldiler de malı ve çocuklan 
kendisinin ziyanı artırmaktan batka bir işe yaramayan (şımank ve gururlu) bir a
dama uydular." 1" Ve devamla'Nuh dedi ki Rabbim kefirlerden tek bir fert bile bı
rakma. "'ÇUnktı onları bırakırsan kullarını 18§ırtırlar ve sadece ahlaksız ve nankör 
(insanlar) c:JoAururlar." 1� Nuh bu bedduası sadece kavminin kafırleri:Yle kalmamış 
bilakis kendisinden soma gelecek olan tum kafideri de içine alır. 1�7 ÇUnk11 onlar 
asi olmuşlar ve Allah'ın dışında başka varlıklara tapmışlardır. us 

Ayeti kerimede geçen ed-Deyyar yecytızOnde yUrttyen kimse demektir. 1� 

İnsan aklına acaba bir peygamber olarak Nuh niçin beddua etti? Kafirlerin 
çocuklan da arbk kafır olarak cfolacaiJm nasıl biliyordu? gibi sorular gelebilir. 
950 yü kadar uzun bir sUre Y8f81Dll ve kavmine nesiller boyu tebliA etmiş, çok az 
bir kısmı mUstesııa iman edeni de olmamıştır, psikolojik, sosyolojik ve fıili işkence 
ve hakarete maruz kalmanııt bayıltırcasma dovttlen qzından bumundan kan gelen 
Olme terkentilen bUtun bu işkencelerden sonra bile "Y arabbi kavmimi baAıfla çun
ktt onlar bilmiyorlar." diye niyazda buluna bir peygamber nasıl olur da beddua e
der. 160 lşte bu dununda bu sonılara baktıAunız zaman Hz. Nuh'un bedduasının 
sabırsızlıktan olmadıA:mı161 zaten YUce Allah Hz. Nuh'a hitaben'Arbk kavminden 
inanmış olanlardan başka kimse inanmayacak, onların yaptıklanndan dolayı da 
tıztılmemesini vahiyle bildirmiştir. 162 lşte Hz. Nuh bu kesin bilgiyi vahiyle aldıktan 
sonra beddua etmişti. 163 

tkinci husus ise Nuh artık 950 yıllık hayat tecrtıbcsine dayanrak beddua 
etmişti. 164 ÇUnk11 babalar ölmeden önce çocuklarını Hz. Nuh'un yanına getiriyor ve 

işte "Ey oAuJ.cuAum bu adamdan sakınrnam istiyonım. ÇUnkU bu yalancının ve si
hirbazın ta kendisidir. Babam da beni bu acfama yaklaşmaktan sakındırmıştı." diye 

154 Raziy, Mcfidiblı'l Gayb, C.l O, s. ı 47; Havva Said, cl Esaa fi't Tdiir� C. ı 5, a.356 
1" Nuh 71/21 
1.56 Nuh 7112�27 
1" Flmıd•h, Hak Dini, C.8, a.5380 
1" İbDi ICesir Tdiıiri, C.4, s.426 
... Havva Said. et Eaa& tı't Tefırir, c.1s, a.3ss 
ıeo Bk:r.. İhoi &ir, cl Kamil, c. ı, a.59; Sa'lcbi, A'nia, a.55; Cil Ni1vcyri, Niha.ydu'l F.rcb, a.45; 
lfl Razi, Mcfaıibu'l Gayb, C.30, a.146; Mevdudi, Tcfbim, C.6, a.476 162 Hud 11/36 
163 Razi, Mafadlm'l Gayb, C.30� a.ı46 114 Razi, Mcfatihu'l Gayb, C.30, a.146 
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tembih ettiklerini çok iyi biliyor.1� lşte Nuh bu tecrnbesine dayanarak Cenabu 
Hakk Nuh'un duasını kabul etmiş ve onlardan tek bir ferdi bile bırakmamıfbt. tM 
Ş«yet denilse ki babalan tufanı hak etmişlerdi fakatçocukların gUnahı neydi? Ceva
ben: 

a) Tufandan 40 yıl once .Allah onların ana rabmini ve erkeklerin sUlbtlntı 
kurutmuştu. Çocuklar zaten yoktu. 

b) Allah, çocuklan acısız helak etti ve zaten ceza da vermeyecek.ti. 

c) Onları boprak helak etti fakat bununla onları delil anne ile babalarına 
ceza verilmiş oldu. ÇOnktt çocuklar da onların gözlerinin onunde boAuldular. 167 
Aynı zamanda kavmi Nuh'a eziyet etmekle çocukları, mallan ve ekinleri 40 yıl on
ce helak olmU§tu. Hz. Nuh ile alay edenler kıtlıp yakalanıp geçim sıkıntısına da.f
Uller. Bundan dolayı Hz. Nuh'a flip tahammül gıtçlerinin kalmadtp kurtulma
lannın nasıl olacajtnı sordular. 16 

Nuh bu dua ve bedduayı ne zaman yaptıtı hususuna gelince: 

a) Mtı'minler için duayı boAulma anında yaptıAt, ç1lnkt1 tufanın o haşaveti 
kıqısında Nuh Yttce Allah'tan mtt'minlerin kurtarılmasını istemittir. 

b) Nuh tebliAi uzun yıllar devam eUiAi halde kavmi olumlu bir cevap ver
medi Yüce Allah'tan da artık kavminin içinde inanscak kimse olmayacaktır.169 
Vahiy aeldikten sonra Nuh Yu.ce .Allah'a'YeryOzQnde kafırleden tek bir fert bırak

" t70d .J '  beddua ııahnHriW 171 ma. ıye �·u.· 
Nuh'un kıssasmda dikati çeken bir husus da Hz. Nuh kavminin itkencele

rinin devam etmesi, uzun sOre inanan insanların olması nedeniyle, artık bu hakaıet
ler ve eziyetlere dayanma direnci gösteremeyerek Rabbine iltica etmesidir. 

Nuh kavminin yatanlamast. bu cinlenm.iştir demeleri ve ona çeşitli eziyetler 
ederek davetini enMllcmeleri172 bunun Uzerine Rabbinc:'Ben yenik duşU!m, yardım 
et" diye yalvardı. "Biz de boplan bir su ilc göAQn kapdarını açtlk"174 Bu ayet
lerden şu gerçek ortaya çıkıyor. Hz. Nuh beter olarak gUcUnün son sınırına geldili 
zaman Allah'a sı�or ve Allah da hemen yardım ediyor.'Ben maj:lubum bana 
yardım et" demesi1 Bir görevden kaçma ifadesi deAiJdir. Bnakis görevini tam 
manasıyla yerine getiınıesi için takviye kuvvet istemtktir. Bu kuvveti de Ytıce Al
lah tarafindan gönderilmiştir. Gökten suyun indirilmesi, yerden kaynaklar halinde 

10 İbDi Esir, cl Kamil, C. l, s.39; Sa'lcbi, A'rais, s.S5; c:o � NibaydD'l Ercb, s.4S 
tM lbai Kı:sir Tdiıiri, C.4, 1.427 
167 1lazi.  Mctatilm '1 ()ayb, C.JO, 1. 147 18 Vcıbbi Mcbmct, Hulaııatn'l &yan, C.l5, s.6161 
169 Hud 11/l6 
170 Nuh 71126 171 Rm, Mcfatiho'l Gayb, C.26, &144 
ın Kamer !419 
m Kamec 54110 ı, .. Kaııa 541/1 ı 
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suyun 
:fişkııması176 tofanın meydana gelmesi Yuce Allah'm peygamberlerini kOftır 

sistemine kartı desteklemesidir. Bu destekleme hadisesini diAer peygamberlerin 
hayatlannda görmek mUmkondur. 

Hz. lbrahim ile Nemrut arasındaki mııcadelede de Hz. lbrahim'in kınhAt 
putların cezası olarak Hz. lbrahim'in ateşe atılnwu ve ateşin Hz. lbrahim tızerinde 
serin ve esenlik olması Yüce Allah'ın peygamberlerini kııfllr sistemine karşı destek
lemesinin bir gOstegesidir. 177 

Firavun'un takibinde denizin Musa ve beraberindekiler için açılması 178 
Yüce Allah'm peygamberlerini mucizelerle desteklemesidir. 

öyleyse elindeki Ulm kuvvetini harcadıktan sonra ALlah'a sıAtnmak putçu 
sistemlere boyun elmek her peygambere oldulu gibi her mu.belliA hatta her 
mttsltımanın 1iarı olmalıdır. ÇUnkU Allah'm gtlctt her gttcttn Ustttndedir. Ve Allah 
dara dUşen ha kuluna yardım eder. 'Kim ki Allah'tan gereAi gibi sakınırsa Allah 
ona bir yol açar ve bilmedili bir yerden rızıklandmrsa ve Allah O'nun emirlerinden 
yUz çevireni dar bir ��imle cezalandınr. 179 Bu dtınyada kör olmadıAt halde de onu 
AmA olarak haşreder.1 Onun için her mu'min bunu hesaba katarak hayatını dtlzen
lemelid.ir. Nuh'un kavmi de diAer birçok peygamberin kavmi gıbi tebliAini kabul 
etıncdi 950 yıllık tebfiAin �ılıgı çok az sayıda ldşi iman etti. Hatta kendisine 
irummayanlar arasmda karısı ı ı ve oAiu da vardı. ı82 Nuh kavmini tahlil ettiAimiz 
zımıan kendilerine ve inkar için birtakım sebepler ileri stırttyorlar. Bu sebeplere 
baktıtımız zaman tarihin tekerrUr ettijini Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar 
butUn peygamberlerin aynı ithamlara maruz kalchAtm, ve aynı bahanelerle ilahi 
mesajı kabule yanaşmadıldanna şahid oluroz. Bu sebepleri şOyle sıralamak mtım
kOn olur. 

1- Risaleti beşeriyetin tıstonde tutma: Onlara göre peygamberin bqcr ol
ması davete engeldi. ÇUnkU kendileri gibi biri olanm tcbliA eCDlesi uygun olmaz. 
Tabi ile matbunun farklı olması gerekirdi. Işte bunun için'Kavminin içinden biri 
ileri gelen inkarcı bir grup (fOYle) dedi. Bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey 
deAi}dir. Size 11stUn gelmek istiyor. EAer Allah (elçi göndermek) dlleseydi melekle
rini indirirdi Biz ilk babalarımızdan böyle bir işitmedik." diyorlardı. 183 Bunun
la Allah'm yecyUzUnde halife olarak gonderdi;r84 beşeri risalete layık gOrmllyor
lardt. lruumm buna gtıç yetimıeyecegini zannediyorlardı. 

ın 1Camıı:r !.411 1-12 
177 Enbiya 21/57-69 111 Bakara 2/50 
179 Talat651'2-3 110 

Taba 20/124-128 111 Tahrim 66/10 
IID Hud 11/42-43 
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Oysa Nuh� da kendileri gibi bir insan olcfulunu gaybı bilmedilini melek 
olmadıtım beyan ediyordu. Durum böyle oldulu halde onlar gelecek peygamberin 
mete olması gerektilini iddia ediyorlardı. Hz. Nuh onlara cevabcn bu konuda her
hangi bir şey iStemedilini de bilirtiyor ve "Bana blUlU soracapuza veya isteyece
Ainize, küluıt, maneviyat ve gerçeAin ilkeleriyle 1fili soru sorun ki cevaplandıra
yım" gayb ile ilgili olanları diye cevap veriyordu. 1 

2- Deli olma ve sapıklıkla suçlama: Onun tebliline icabet etmeyen 
kavmi'O kendisinde delilik bulunan bu adamdır. Bqka bir ICY delildir. Hele bir 
sUreye kadar onu gözetleyin." 186 "Kavminden ileri gelenler biz seni apaçık bir sa
pıklık içinde görüyoruz." 187 dediler. Nuh da cevaben "dedi ki; Ey kavmim baıde 
bir sapıklık yok. Ben alemierin Rabbi tarafindan gönderilmit elçiyim." 188 buyurdu. 

Ve Nuh delillerini saymak onlarm iddialarını çtırUtttyordu. 'Dedi ki ey 
kavmim bakın ya ben Rabbimden bir delil Uzerinde isem? Kendi katmdan bana 
rahmet vermit de o (rahmet) sizin gözlerinden gizli bırakılmış ise? Şimdi onu isfe.. 
mezken biz sizi o (ilahi rahmetine) zorla mı sokaca�Jz?" 189 Böylece Hz. Nuh onla
nn sapık ve deli iddialarını çOrüUntlş oluyordu. 

3- Y alancılıkla suçlama: DiAer peygamberler yalanianehAt gibi Nuh kavmi 
de Nuh'u yalantanuştı.190 "Onlardan once Nuh kavmi de yalantamıştı, kulumuzu 
yalaniadılar ve cintenmiştir dediler ve O(na çeşitli eziyetler yapılarak teblilden) 
men edildi." 191 Kavmi tarafindan yalancılıkla suçlanan ve bunun için tabi olmaya
caklarını söyledikleri Nuh da diAer uım peygamberler gibi'gönderilmit gUvenilir bir 
elçi"idi. 192 

4- Nankör olmalan Yuee Allah'm bir nimet olarak gU.venilir, .nasihatçı ve 
kendilerinden bir ncret almadılı halde onun bu davetine karşılık nankörluk ettiler. 
Bu gerçek, Kur'an-ı Kerim'de'(K.endisine karşı) NankorlUk edilen (kulumuz'la 
(bizden) bir mttkafaat olmak uzere {gemi) gözlerimizin onunde akıp gidiyordu." r93 
teklinde ifade edilerek Nuh kavminin 950 yıllık davete icabet etmemekle ne kadar 
nankör olduklan beyan buyrulur. 

5- Kum inat ve kibirlenme: Kur'an-ı Kerim'de ifade edildili gibi uım ka
vimler için inkar etme sebeplerinin başında kibir ve k:ıuu inad gelir. Şeytan'ı Hz. 
Adem'e secde etmekten men eden duygunun kibir oldulu bizzat Kmtan'm ifadesi
dir. 194 Bu kibirin ve secde etmemenin izahmı da kendisinin ondan daha hayırlı ol-

1� Mcvdudi, Tdbim, C.2. s.388 1116 MOnrinıın 23126 
117 A'nf7160 181 A'Raf7/61 18 11Dd 11128 
190 Şuara26/IOS 191 Nuh 71/9 
ın Şuara 261107 
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duAunu söyleyerek ifade eder. ÇUnkU Adcm çamurdan şeytan ise ateşten yaratıımı 
f(lr. 193 Şeytaıım mantıAma göre hayırlı olmak kuvvetli olmakla delerlendirilir. 

İşte Nuh'un daveti de kavminden kabul görmesi gerekirken bizzat onların 
kibirlenip inatların artumış ve iman etmelerine engel olınuştur. Kibirlerinden do
layı öıUllerini başlarına çektiler kulaklarını tıkadılar. 196 Onların bu kıbiri onları 
lıelake kadar gOtıırdU. 

6- Hot görme ve aleıy etme; Aleıy etme de inkar etmenin temel 
karekterlerindendir. önce kıtçUk dttştlrUrler, sonra da alay ederek topluımm 
gOzunden dUştlmıeye çalışırlar onların bu içinde bulundakları psikolojik durum, 
onların inanmalarına engel olur. Fira� Musa ile arkadaflanna gittiklerini duyun
ca peşlerinden kentlere toplayıcılar gönderildiler ve bunları (lsralloAullan) az bir 
topluluktur1 91 diyerek onları kılçUk dıışUrUyordu. 

"Nuh gemiyi yapıyorken kavminden ileri gelenler yanından geçtikçe onunla 
alay ediyorlardı. (Nuh da cevaben� Siz bizimle alay ederseniz sizin alay ettiAiniz 
gıbi bizde sizinle alay ederiz dedi" 98 Bu roh hali onları iman etmekten alıkoydu. 

7-At.a dinine bqhtık· Ba1ıl olanlar gelenekleri kendilerine dm edinal 
tarihperest toplumlara yeni çalnyı sunan tom peygamberlere "Ata dinini" ihlal et
mekle suçlaıımışlardır. Bunların başmda ise tabi olarak Hz Nuh'un kavmi gelir. 
Bunların "And olsun ki biz Nuh kavmine gönderdik ey kavmim dedi. Allah'a kul
luk edin. Sizin O'ndan başka ilahmız yoktur. Hala korunmaz mısınız." Kavminin 
içinden ileri gelen bir grup {şOyle dedi): Bu da sizin gıbi bir insandır. Size OstOn 
gelmek istiyor. EAer Allah (elçi gönderme isteseydi) melekleri indirirdi. Biz ilk 
babalarımızdan böyle bir şey işitmedik." 199 Yine geçmiş tamılaıma baAlı kalma 
isteAini Kutan-ı Kerim şöyle ifade ediyordu: "Dediler ki tannlaruıızı bırakmaym. 
200 Ne Veddi, ne Suva'ı ne de YaAus,u, Ye'uku ve Nesr'i bırakmaym bu da (kötn) 
gelenete ve ata dinine batlı olmaıun inanmaya engel olarak ifade edilebilir. Bu 
davranıt tekli sadece Allah'm kavmine)Mas bir özellik deAildir. Salih'in kavmi luqı 
çıkarken "Daha önce içimizden Omifdienen biriydin. Şimdi ata1anmızın tapnk
Ianna tapmaktan bizi men mi ediyorsun?" 201 diyorlardı. 

juayb'm kavmi "Namazm mı bizi ata1amnızın dinine tabi olmaktan engel
liyor?" diyorlardı. tbrahim'in kavmi koro. korone putlara tapmanın iıalıını baba
larını böyle yapar görmelerine bqtayarak yapıyorlardı. 203 Mekkeli mUşrikler de 
diier kavimlerden farklı deiillerdi. Yaptıkları köUllUkleri bile babalannın davra
nışianna baA:Jıyor ve Allah efedili yola ve babalarını Ozeri:ne bulunduAtı dine tabi 

us A'raf7/12 IN Nuh 71/6-7 197 Şa,uara 26/54 J9B Hud ı 1138 199 Mftnrimm 23/.23-24 
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dulunu söyleyerek ifade eder. ÇUnkU Adem çamurdan şeytan ise ateşten yaratılını 
ştır. 1� Şeytarun mantıjuıa göre hayırlı olmak kuvvetli olmakla deAerlendirilir. 

İfte Nuh� daveti de kavminden kabul görmesi gerekirken bizzat onların 
kibirlenip inatların artırmıt ve iman etmelerine engel oJmuttur. Kibirterindaı do
layı örtnlerini başlarına çddiler kulaklarını tıkadılar. 196 Onların bu kibiri onları 
helake kadar gOttırdU. 

6- Hot görme ve alay etme: Alay etme de inkar etmenin temel 
karekterlerindendir. önce ktlçUk dUştlrUrler, sonra da alay ederek toplumım 
gOzunden dtlşOmıeye çalışırlar onların bu içinde bulundaklan psikolojik durum, 
onların inanmalarına engel olur. Firavun, Musa ile arkadaşlarına gittiklerini duyun
ca peşlerinden kentlere toplayıcılar gönderildiler ve bunları (lsrailoAulları) az bir 
topluluktur197 diyerek onları kılçUk dtışorUyordu. 

"Nuh gemiyi yapıyorken kavminden ileri gelenler yarundan geçtikçe onunla 
alay ediyorlardı. (Nuh da cevaben?ı Siz bizimle alay ederseniz sizin alay ettiliniz 
gibi bizde sizinle alay ederiz dedi" 98 Bu roh hali onları iman etmekten alıkoydu. 

7-Ata dinine bqhhk· Batıl olanlar gelenekleri kendilerine din edinal 
tarihperest toplumlara yeni çalnyı sunan tum peygamberlere "Ata dinini" ihlal et
mekle suçlaııiDlflardır. Bunlann bqmda ise tabi olarak Hz Nuh'un kavmi gelir. 
Bunların "And olsun ki biz Nuh kavmine gönderdik ey kavmim ded.i. Allah'a kul
luk edin. Sizin O'ndan batka ilahınız yoktur. Hala konuımaz mısınız." Kavminin 
içinden ileri gelen bir grup (şöyle dedi): Bu da sizin gibi bir insandır. Size üstün 
gelmek istiyor. EAer Allah (elçi gönderme isteseydi) melekleri indirirdi Biz ilk 
babalarımızdan böyle bir teY işitmedik." 199 Yine geçmiş tamılaıma baAlı kalma 
isteAini Kutan-ı Kerim şöyle ifade ediyordu: "Dediler ki tannlannızı bırakmaym. 
200 Ne Vcddi, ne Suva'ı ne de Y&Aus,u, Ye'uk'u ve Nesr'i bırakmaym bu da (kotn) 
gelenete ve ata dinine baAfı olmanın inanmaya engel olarak ifade edilebilir. Bu 
davranıt tekli sadece Allah'm kavmin�Jıps bir özellik delildir. Salih'in kavmi luqı 
çıkarken "Daha önce içimiMeıı Umit &STenen biriydin. Şimdi ata1anmızın taptık
laıma tapmaktan bizi men mi ediyorsun?11 201 diyorlardı. 

juayb'm kavmi "Narnazm mı bizi atalanmızm dinine tabi olmaktan engel
liyor?" diyorlardı. İbrahim'in kavmi koru. kortıne putlara tapmanın illlhını baba
larmı böyle yapar görmelerine baAfayarak yapıyorlarch.203 Mekkeli mttşrikler de 
diAer kavimlerden farklı delilierdi Y apt.ddan kötul11kleri bile babalannın davra
nışianna ballıYor ve Allah efedili yola ve babalarını Uzerine bulundulU dinc tabi 

19' A'raf7/12 lM Nub 71/6-7 ın Şa,uara 26/.54 
Ulll Hud 1 1/38 199 )IAmimm 23/23-24 
:ıoo Nuh 71123 201 Hud 1 1/62 202 Hud ı 1187 
lOJ Şuara 26n4 
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olmakla bahaneler u:vduruyorlan:h. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçegi f()yle ifade buyu.
ruyor;'Onlar bir köttllUk yaptıkları zaman: Babalamnızı bu yolda bulduk btm.u bize 
Allah emreUi derler. De ki Allah köttllttjU emretmez. De ki Allah'a karşı bilmedi
Ainiz şeyler mi söylüyorsunuz. 204,0nlara: Allah'm indirdiline uyun dense; hayır biz 
atalarımızı Uzerinde bulcfuAumuz (yola) uyanz. derler. Peki atalan bir şey düşün
meyen doAru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Atalannın yoluna uyacaklar." 2M 

Bu ayct'i kerimelcrin ıtıAı altmda başta Hz Nuh'un kavmi olmak Uzcrc gtt
ntlmttze kadar bir çok kavmin ve fertlerin inanmalanna engel olan duygu "Ata di
nine" baAlı JcaJma isteAi ve ciUşUncesidir. KörO körone gelenep batlı kalma suçu
nu Allah'a yOklem.e düşüncesi toplumların önünde gerçete kavtlfllUÜanna en btıyOk 
engel teşkil etmektedir. 

8- Faikterin tabi olması: Nuhun kavmini en bo.yok zaaflan ve itiraz noktası 
Hz Nuha avamam tabi olması idi. Onlar göre kendilerinin böyle bir sınıf insanla 
birlikte olmalan mttnkttn delitdi. Onun içinde:" Dediler ki: Sana bayaAt kimseler 
uymuşken biz sana inanır mıyız?" � ve yine'Kavminden ileri gelen inkarcı grup 
ciOOiki: Biz seni de bizim gibi insan göru.yonız ve sana bizim basit görüşltı ayak 
takımlanmızdan başkasının uychJAunu görmttyonız. Sizin bize kaqı bir tıstıınlttAU
nUztl de göımUyonız.Tersine sizi yalancı sanıyonız"207 şeklinde itiraz ettiler. 

Onların bu davranışı dunyada ük sınıf mucadelesinin ortaya çıkışıdır. Bu 
sınıf mucadelesi insanlaık tarihinde o gUnden beri insanhAt ateş kitlesi u.zerinde 
tutuyor ve bundan dolayıchr ki; bir çok suçlar cezası kalıyor. :Insanlık bu sarhotluk
tan uyanmamıfbr. Oysa güç, kuvvet zenginlik ve farklı sınıflardan olmak, intumlı
Aın iyilik ölçttstt olmamalıdır. 208 

Nuh inananların çop fakirler ve yoksul kişiler ile mevkisi olmayan genç
Ierdi Dolayısıyla eler Nuh'un measajı kayda efeter olsaydı önee. zenginler. bilgin
ler, din adamaln, soylular, mevki-makam sahipleri ve akıllı kimseler inanırdı. 
Bunlar inanmıyorlarsa salduYudan yoksun basit reyli kişilerin inanebAt bir dini 
nasıl kabul edebilirlerefi Bunu kabullenmeleri mtımkUn delildi. 209 Böyle olan bir 
toplulukla aynı otoriteye boyun epleri mnmk1ın deAildir. � fakir. aristokrat 
ve avam sınıfı nasıl onlarla bir arada olabilirdi. 210 

Kendilerini tlsttln bir sınıf olarak gören'Erazil" dedikleri, soyu duştık, fa
kir, basit meslek sahipleri ile bir arada olmayı kibirlerinden ve gurulanndan kendi
lerine yediremiyorlar. 211 Oysa dindarlık zenginlikle ölçülmez. En bUyük zenginlik 
dini .zenginliktir. M11'min için'Rezil" kelimesini kullanma caiz olmaz. Isterse en 

204 A'raf7128 
:103 Bakar 2/ı 70 
206 Şuara 261111  
lOT Hud ı lll7 
* Sabut, Lg.c., l.l57 
209 Mevdudi, Tefhim, C.4. a.45 
210 R. Rıza, Mcmar, C.l2, s.62; 8abut, a.g.c., s.l56; Komisyon, Kıııaııu'l EDbiya, a.l4 
m İbDi. Kı:sir, Tefiiri, C3, a.340 
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fakir ve nesebi en d:UşOk olsun zaten peygamberlere de bu gibi insanlar ittiba 
edegelmişlerdir. 212 

Kefırler c.ahilliklerinden dolayı şezefi, mevkiyi, makam ve malla ölçerler 
ayrıca onlara göre şerefm ölçüstl çok mal sahibi olmak, çok evler sahibi olmak v� 
ya etrafindaki tabü olanların çoktugu.yla olç'Olu.ctor. Bilakis fakirlik ve myı:tlıklan
na raamcn m.u'minler onlardan daha şereflidir. 213 Yine onlar fakirleri sıtmacak 
başka bir yer bulamadıkJan için peygaberimizc tabü olduklannı ileri su.rcrler.214 
Nuh kavminin ileri sUrdttltt görtlflerdcn birisi de ancak fakirleri yanmdan kovma 
şartıyla kendilerinin iman edebileceklerini soylemeleridir. 213 Nuh "Ey kavmim ben 
onları kovarsam Allah'a karşı beni killi savunur dtlşUnmtıyor musunuz?" 216 uBaı 
inananlan kovacak deAiJim." 217 cevabını veriyor. 

Nuh kavmine hitaben: Ey kavmim sizin ayak takımı efediliniz kimseleri 
imana çalırdun. Onlar da geldiler. Ben insanlardan sadece iman etmelerini istiyo
rum başka bir şey istemiyorum. 

Istedilim para efeAitdir ki; Zenginieric S811118f dolaş olayım da fakirler ko
vayım.. Benim yanımda btıttın inMnlar eşittir. 218 Nuh devamla "Bmim mesajımı 
kabul edip ona göre davranan in.wılann yaptıklannın deAerini ve onları imana 
göUlren etkenleri deAerlendirmek için hiç bir amacam yoktur. Bu benim işim de 
deAfl; deAerlencüıme işi Allaha aittir. 

tkinci olarakta böylesine maııtıksız bir tavır takınır da beni dinlemek bile 
istemeyeniere saygı duyarak, onları kovaımıy mı? Ben yalnızca gittiA:iniz yolun 
yanlış olduAumı sizi helaka gOttırdtlAUntt; çaA:ırdıAım yolun her kes için kurtuluş 
yolu ol&ıaunu açıkça ikaz eden bir uyancıyım. 219 

Uyarılanma kulak verip benimsemez veya kör körtınc hclaka giden yolda 
yOrUmeye devam ederseniz, bu size kalmış bulunuyor. Kulak verip cfoAnı yolu be
nimseyenlerin atalarını, sınıflarını ve mesleklerini arqtumam gerekmez. Onlar si
zin göZOnUz efe'Erazi olabilirler. Fakat fakat ben onları kovup, sizi bekleyemen.220 

Nuh kavminin bu meyanda ikinci bir istekleride cehaletin eseri olarak pey
gamberiilin seçimi ile ilgilidir. EAer Allah peygamber seçecek idi ise mutlaka 1lst 
tabakadan ve eşraftan bir olmahydt. Oysa seçim işi bizzat Allah tarafindan yapılı
yor. bu seçimde, mevki, makam, mal ve mUlk etkili olmuyor. DolnJdan doAruYa 
nıh haliyle ilgi oluyor ve tasarrufuda Allah aittir. 221 

m N� Tc&ıir, c.J, 1.190 
m Taba T.i, el Mımm, C. U, s.296; Sabuai, Saf\ıebı't Tefasir Tre., C.3, 1.88 
21 .. Hicazi, Furkm TG&iri Tıç,. C.4. &367 lu Razi, Mcfatihıı'l Gayb, C.24, &155; Beydavi Tc:fiıiri, C.4, &107 
ıı& Hud 111.30 
217 Şuara 26/11  111 Kutub FWlal Tıo. C.8 s. ISS ' ' ' 
:ıaıJ Mcvdudi, Tcfbim Tre., C.4, s.47 
220 Mevdudi. Tetbim Trtı., C.� s.47 
221 ZcmabıJcri, � C.Z, s.388; Fizilal Tre., C.8, a.151; Dr. Mubammcd Mcııud w Dr. Mııhaı1111ed Rıfat, 
Taribn'l 'tJmnldi'l MOslimeli'l Vabide, c.96 
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Fakirterin "Erazil" diye isimlcndirilmcleri uım dönemlerde katidcr tarafin
dan mtt'minler tarafindan verilen isimlendirine şekli olmuştur. Peygımıberlere tabi 
olanlar arasmda fakirierin çolunlukta olması fıtraten daha uygundur. ÇUnk(1 din 
onları ku1a k:ul ·olmaktan kurtarıp Allah'a kullup, dolayısıyla htııriyete gOtorur. Bu 
bakımdan zenginlerin ve saltanat sahiplerinin iman etmeleri çe>k zordur. ÇUnk(1 
onlar kaldilerini (Nuh dahil) herkesten daha ttston görttyorlardı. 222 

Peygamberlere fakirterin tabi olmalan adeta onların bir ozcllili haline 
gelmiştir. Heraklius, Bbu SttfYan'a Muhammed'e tabi olanlar kimlerdir? Fakirler
den midir? diye sorunca Ebu su.tYan evet daha çok bizim fakirlerimizdir, diye ce
vap verdi. Heraklius Onun peypmber olduton söyledi. 223 Yine Kureyş ileri gelen
lerinden Bilal, SOheyl, .Arımıar gibi sahabilerin Hz. Peygamberin yanında 
bulunanalan, kovma istei4 bir tekerr11rtl ve bir gerçeAi daha ortaya koyuyor ki O 
da: Peygamberleri kabul edenlerin en çok fakirler olcfuAu gerçelidir. 224 Ebu 
Lehebin Hz. Peygembere; Senin bu dinin benimle başkasını bir tutacak mı? soru
swıa karşılık, "evet" deyincc'Benimlc başkasını eşit tutan dine yuh olsun"225 deme
si, Nuh kavminin'Siz sana nasd tabi olalım sana bizim ayak takmıııruz tabi olmuş
ken"226 mantılfYia uyum içindedir. Kısacası Nuh kavmi hem peygamberin hemde 
ona tabi olaıılann zengin, ileri gelen, eşraf olması gerektilini, fakirterin Hz. Nuh'a 
inanmasının bir eksiklik oldulunu kabul etmiş, onlarla beraber olmayı zillet telakki 
etmişlerdir. Halk Hz. Nuh'a çqitli iftiralar atarak engel olmaya çalıftılar. Bundan 
maksat insanların nazarmda Hz. Nuh'un itibarını dnşUnnektir. Nuh halkmm, deter 
ölçülerini oluşturan özellikler fUD)ardır: Bilgisiz!� eskiye bqhhk, baskı. köUllük
ten zevk almak, alay ctm� kibirlcnm� haksızlık yapmak ve nankorlUk etmektir. 

Nuh'un kavmi davranlf ve deAer ölçttierini belirleyen yeni toplumsal çar
kının hangi esaslar Uzerine kurulmasını istiyorlardı? sorusuna gelince, sınıf haki
miyetini yaptma çabası oldukça dikkat çekmektedir. Aynı millete ı:naAlup olan 
fertlerine birbirlerini daha doanısu asilzadeler, eşraf ve zenginler dilerlerine baskı 
y� maıfaatleri dogrultusunda kullanmaktadır. tık toplumsal, siyasi elitimin 
yerini telkin tuttuAunda halkın telldııle zalimlere alet edilmesi diAer davranış özel
lili olarak ortaya çıkmaktadır. Kendi deAerini muhafaza etmek, Hz. Nuh'a engel 
olmak, etkisini azaltmak için iftira ve yalana b8fVUIIIlutlardu. 

Nuh kavminin daV1'81llfı yeıyUzOnde ilk sınıf mücadelesinin vuku bulduAn 
zenginlerin fakirleri hor gördUAü kouı bir ornek olarak ortaya çıkmıştır. 

m Dr. Mnbammcd Mc:ırud ve Dr. � R.ıfıd, a.g.c., s.9�-96 
:m tbni .KeairTe&iri,. C.2, &.442 
ll4 Jboi Karir Tc&iri, C.2, s.443; Jboi Karir, Klsuu '1 Eabiya, s. 120 
m FJmabb, Hak DiDi, c.9, s.62�� 226 Şuaıa 26/1 ı ı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NUH (AS)'IN KAVMININ CEZALANDlRlLMASI VE 
TUFAN 

A· GEMiNIN iNŞASI VE BOYUTLARI 

Nuh uzun yıllar teblil ettiti fakat bu tebliADıden yeteri kadar verim ala
madı. Kavmi onu yalanladı işkenceler çektirdiler. Hakaretıc alay etti. 

"Bumm. tızerinc Nuh Rabbine"'Ben yenik dUştUm bana yardım et" diye yal
vardı. 1 'Rabbim bani yalanlamalarma karşı bana yardmı et." 2 diye dua etti. Nuh'un 
mirası Uzerine Cenab-ı Allah' Andolsun ki Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı 
gttzel kabul ederiz."  3 diyerek duasına icabet etti. 'Nuh'a vahyolundu ki kavminden 
ioanrnı1 olaıılardan başka kimse inanmayacak onların yaptıklarından dolayı Uzttl
me." gözlerimizin önünde vahyimiz gerelince gemiyi yap ve zulmedenler hakkında 
hitabe1me (onların kurtulllfll için bana yalvarma) Onlar mutlaka boAuJac.a)dardır." 4 

Bu noktada teblilin ince bir mesajı ortaya çıkmakatadır. TebliA yapıldık
tan sonra hemen istemenin yerine muhlet verme ve iııaııacaklar varsa onların tepki
sini beklemek gerektiAi mesajı verilmektedir. ' 

Ayrıca artık sıkıf&ll ve daralan bir peygamberi yalnız bırakmak Yuc.e Al
lah'm pnına yakışmazdı. Onun için'ben maAiubum"6 diye yalvannca Cenabu Al
lah'm yardımı geliyor. Ancak buna raamen bir çalışmanın ve çabanın olmasıda ge
rekiyor olacak ki Cenabtı Allah O'na (Nuh'a) gemiyi yapmasını cınretmektedir. 

Dahakk'm lbni Abbas'tan yaptıAt rivayete göre de Nuh, kavmi tarafindan 
bayıltılıncaya kadar dövtılUr evine atılırch. öldü. diye öylece bırakılırdı. Sonra da 
çıkar yine onları davet ederdi. Ta ki kavminin imanmdan tımitsiz olunca adamın 
biri çocuAuYla geldi. Asasına dayanarak ytırttyordu. Sonra çocuAuna, oAulcuAum bu 
ihtiyar adama bak seni aldatnıasm. Çoc* babacıAtm asanı ver dedi Onu aldı Hz. 
Nuh'a şiddetli bir şekilde vurdu. Y11ZtlnU yaraladı. Yuztınden kanlar akınaya baş
ladı. Bunun Uzerine Nuh; Kullarınm bana yaptıklarını göımUyor musun? Eler on
lar gerekli ise onları hidayete erdir. Yoksa hakkında hUkU.m verinceye kadar bana 

1 Kamer S4110 
1 Mlmimm 23126 
, Saırat37n! 
4 MOminıaı '13127 
5 MC'Vdudi, Tctbim, C.2, s.391 
' Kamer  �4110 
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sabır ver dedi. 7 Bunun Uzerine Yuce Allah "Bundan sonra kavminden hiç kimse 
iman etmeyecektir." 8 diye vahyet ti "Gemiyi yap" dedi. Nuh Ya Rabbi gemi nedir? 
Dedi ki tahtadan yapılmış, itaat edenleri onunla kurtaracaAım ve yeryUzUnde ytızen 
bir evdir. lsyan edenleri de bopaıAJm Ya Rabbi su ııcrededir? dedi. Dedi ki ben 
diledilimi yapmaya muktedirim. Dedi ki tahta nerdedir? Dedi ki aAaç dik. O da 
Hint Ardıcını dikti Yirmi sene kadar onları davet etmekten mm etti. Ondan oraları 
elçektird.i. Fakat yine alay etmeye devam ettiler. AAaçlar yetişince gemiyi yapmayı 
emretti. AAaçlan kest� kııruttu ve birbirin e ekledi. Dedi ki Ya Rabbi nasıl yapa
yım? Buyurdu ki tı.ç şekilde yap. Kafası tavusun başı gibi; gövdesini kuşların göv
desi gibi, arka kısmmı da horozun kuyruAu gibi yap dedi. Ve onu katkat yaptı. YU
ce Allah; isyan edenlere kaqı gazahım arttı diye Cebrail'i gönderip gemiyi çabuk 
yapmasını emretti. Marangozlar tuttu. OAuJ1aru Ham, Sam, Y afes de beraber ça
lıfblar. Geminin uzunluAunu 600 zira', enini 330 zira', yUkseldilini 33 zira' yaptı. 
Daha sonra Yuce Allah yerden kayDayan bir zi:ft :fişkırttı. Onunla sıvadı. Gemi 11ç 
katlı idi. Alt katmda vahşi ve yırtıcı hayvanları, orfakatmda diger hayvanları, tıst 
katma ise kendisi ve beraberindekiler bindiler. Hasan-ı Basri'den yapılan bir riva
yete göre boyu 1200 zira, eni 600 zira yUkseklili ise 30 zıra idi. lbni Cuzet ise 
geminin boyutlannm;uzunlutu 300 zira, eni, 1 SO zira yUkseklili ise 30 zira oldu
junu rivayet eder.Buna göre ise tıst katmda kutlar orta katmda insanlar alt katmda 
ise vahşi ve yırtıcı hayvanlar var idi. Mukatail, geminin yapımının 400 yıl sUrdU
AUatı belirtir. 9 Bazı selef alimlerine göre ytlce Allah gemiyi yap deyince Hz Nuh 
ataç dikti. Bir rivayete göre 100 YJı bir rivayete göre de 40 yıl bekleeli lbni isbak 
nuhun gemisi Hint çinarındandi cenab-hak Nuh'Nuh yapac.aAı geminin boyunun 80 
zira olmasını dış dış kısmını ziftle sıvanmasını burun kısmınm ise sulan yarabil
mesi için biraz elik olmasını emretti. Buna göre boyutlan ise Katede'ye göre boyu 
300 zira eni 50 zira idiHasan-ı Basri'ye göre ise boyu 600 zira, eni ise 300 zira idi 
ibni abbas ise boyunun 1200 zira eninin 600 zira olcfulunu söyler10 

En-Nuveyri:Geminin boyunun 1000 zira olduAumı enini 500 zira yUksek
lilinin 300 zira olcfulunu Nuhw tıç oAtunun da Gemi yapımında çalıştıklarını 
Ayrıca gece Gemiyi yakmaya gidip yakamadan geri dunımca gelip Hz Nuh'a yine 
buda senin sihirlerinden bir sihirdir dediklerini rivayet eder11 

Gemini boyutları hakkında çok farklı rivayetler vardır. Kimsine göre boyu 
300 arşm eni SO arşm yokWdiAi ise 30 arşm dır12• Bazı rivayetlerde ise: Boyu 
1200 eni 600 zira13 Taberi bu son rivayeti Hz isa'nın dirildili Ham'ın söyledilini 
belirtir.Buna göre Hz isa'nın havvariler Hz isa'dan Nuh1Jn gemisi bükmda bilgi 

7 tbai � Radu'l Mc:sir, C.4, a.lOl-102 
'Hud 11136 
11 1bni  Cevzi. R.adu'l M.clir. C.4. al02·103 lO bıoi Kaliı: d D:..i-- C,} ııa.}24-J25 , �� ' 11 aı Nt1vqri. Nibayetu'l Erm, a.46 
12 Jbni Sa'd. Tababt. C.l. s.41; Taberi Tarihi. C.s.l81; Neaefi Tefsiri. C.� s.187; Yakubi Tarihi. C.l. &.14; 
KObal Aınm, Lg.o., a.9S 
u Zemabteri, �(qp( C.2, 11.268� Nesefi Tefiiri. C.2, a.187� Taberi Tarihi, C.1, a.181 
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vercek btrinin eliritmesini isteyince Hz .isa Nuh oAfu Ham'ı diriltir.Oda boyutlarını 
1200 zira, 600 zira, olcfulunu ve katlı olcfulunu Mlatır14 

Geminin hangi ağaçtan yapıldıAı ve kaç yılda bitirildiAi konusunda da 
farklı rivayetler vardır. Ytıce Allah Nuh gemiyi yapmasını emredince; Nuh 100 yıl 
beldedi &Aaçlan dikti sonra onları topladı ve katumalan içinde ı 00 yıl beldedi son
ra onlarla gemiyi inşa etti13 Yine Hz Nuh'un gemiyi inşa için apo diktiAi 40 yıl 
sonra apcı kestili 400 yılda ise gemiyi inşa ett.iAi belirtilir16 Qeminin boyutlan 
konusunda ittifak edilen görtlfc gOrc ttç kattan oluştuAtı her katında 1 O zira oldulu 
alt kittınefa vahşi hayvanlarla canavarlar orta bttnda insanlar Ust katmda ise kuflar 
vardır.Kapısı yan tarafinda olup Uzerinde perdeside vardır. Geminin yapıının için 
agaç dikti ı 00 yıl veya 40 yıl beldedi 40 yılda doAfadı ve gemiyi imal etti geminin 
hint çınarı veya ç.am ataçtan yapılebAt rivayet edilir17 

Tevrat'ta ise Nuhton gemisi şöyle anlatılır'Ve Allah Nuh'a dedi öntıme 
bUtun beşerin sonu geldi çünkü onların sebebiyle yeıyttztı. zorbalık1arla doldu ifte 
ben onları yeryüzU.yle birlikte yok edecelim kendine gafer &gacmdan bir gemi yap 
gemide odalar yapacaksm ve onu içinden dışandan ziftle ziftleyeceksin ve onu 
şöyle yapacaksm geminin uzunl$ 300 arşm genişiili 50 arşm ve ytıksekliAi 30 
8llm olacaktır. Gemiyi ışıklık yapacaksın ve onu yukarı doA:m bir aqm tamam1a
yacaksın ve geminin kapısını yantarafa koyacaksın ve ben işte ben göklerin altmda 
kendisinde hayat nefesi olan butun beşeri yoketmek i�in yeıyttzü tızerinde sular 
tufanı getiriyorum yeıyUzU.nde olanların hepsi ölecektir 1 

GörtlldtlAU gibi geminin boyutlan hakkında KW"anda fazla bir açık1ama 
yoktur ancak Kur'an'da tahta ve çivilerden19 yapıldıAı belirtilir Tevrat ise bu konu 
da geniş bilgi verilmişt� 

Oemi yapıldıAı zaman malzeme olarak dillendlAi rivayet edilir buna gö
re:gemi' Evvel ve ahir olan Allah'tan başka ilah yoktur"Ben. bir gemiyim ki ban 
binen kurtulur benden ayrılan ise bojulur Bana ancak ihlas sahipleri binebilir dedi. 
Nuh kavmine inanmıyormusunuz dedi onlar da bu'da senin sihrinden az bir şeydir 
dediler. Bunun Uzerine Hz. Nuh hac etmek için izin istedi lzin verildi oradan ayrı
lınca kavmi onu yakmak isted� Allah meleklere: Onu göle çıkarmalarını emretti 
onlar da göge çıkardılar Nuh Hacdan dönunceye kadar gökte asılı kaldı. Bu arada 
Hz adem ile Havva'nm tabutu gOrdnler. Meleklere gOturmesini emretti O zaman 
ktıfe mescidinde idi. Dönunce gemi yere indi sonra Allah helakın yakın olcfulunu 
vahy etti21 

14 Taberi Tarihi, C.1, a.181 
u Kudubi Tc&iri, C.9, L22 
1' � Abdullah. İslami Ka)lnakJara Göre Peygamberler Tarihi, s.47; Teüirde �� s.282 11 ihai XaBr cl Bidayc Tre., c. ı, a.l52 ı• Kitab-ı Mtlcacfdca T c:tviD, 6113-17 
19 Kamer 54113 
20 Abdolwbbab co Ncooar, Kısasu'l Enbiya, s.62 
n cn-Nuveyri, Nibayebı'l creb. a.46 
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Nuh gemiyi yapmaya başlaymca kavmi onunla alay etmeye başladı oysa 
Nuh onlardan uzak bir yerde gemiyi yapıyordu fakat yincde cahillerin cahilce dav
ranışı devam ettiKimisi peygamberlikten sonra marangoz olmaya bqladı diyordu; 
Kimisi hangi denizden ve nchirden su getireceksin. Denizin çok uzak olduAuım ve 
gemiyi yapmamasını söyledi.Bazılan, yoksa rtızgardan sözm.U aldın ?diye alay edi
yorlardı22 

"Nuh gemiyi yapıyor kavminden ileri gelenler yanından gcçtikce onunla 
alay ediyorlardı siz bizimle alay ederseniz sizin alay ettiAiniz gibi biz de sizinle 
alay edeceliz"23 Diye cevap veriyordu. Nuh'm gemiyi yaptıjı sabit olunca gemiyi 
nasıl yaptıAt konusunda ki sorulara cevap aramak I8ZJmdır.Acab Nuh daha önce 
gemi yapmayı biliyormuydu? MarangozluAu varmıyc:h? yoksa mucize olarak bizzat 
Cenab-ı Allah tarafindan mı OAfetilmişti? Kavminin teknik durumu nasıldı? Bu 
konularda farklı görüşler ileri stırülm:üfttlr. Gemi o gOntın şartlannda dalgalir ara
smda daglar gibi ilerlediline göre bu durum geminin teknik bakımından 11sUtn 
me�etlere sahip olctuaunu gosterir.Aynı zamandan gemi Onemli bir ulaşım aracı 
oldu 4 Nuh un kendisi bir marangoz olmasına ratmen:ı!5 esas olan Allah'm emri ve 
irşadı ile yapılmış olmasıdJ?6 Ayet-i kerimede belirtilen'Oözlerimizin Onunde'27 
belirtilditi gibi gemi yapıının ytlce Allah'm emriyle ve öAretimi ile olmuştur. ÇUn
ktl Nuhgemi yapımını bilmiyordu28 buna ralmen kavmin telmik durumundan ha
berdar ve Nuh bu işi biliyor olchJAunu söyleyenlerde yok deAildir. 

Alemterin "gOzlerimizin OnUnde gemiyi yap"29 Ayet-i Kerimesinden mak-
sat: 

a) Sana yardımcı ve gözetmen olarak kılc:hAımız meleklerin gözetimi ve 
yardımı ile 

b)Emrim.izle 
c)Vahyimizle 
d)Y ardım1m1zla ki� sana Onun şeraatını biz Otrettik. 
e)Bizim itmimizle gemiyi yap.ÇttnkU gemiyi nasıl yapa_ capı biz sana 

ölrefeceliz. 30 Anlamını geldilini belirtmişlerdir. 
Geminin Yüce Allah tarafindan Hz. Nuh'a OAretildiAi ve mucize olarak 

alemiere ibret olsun diye yapıldıAt bir gerçektir. 31 

22 1bn  Keeir, Kısaııu'l Enbiya, C.l, 18.123·124; Komisyoa, Kısaııu'l Enbiya, e,17; Kutub Seyyid, Fizilal T� 
C.B, 111.161·162 
D Hud.  l l/38 
2" Dr. Mubamm.c:ıd Maıud w Dr. Rıfat Cuma ap .• s. 103 
2S BunııM, Ruh beyan Tn:. C3 &185: Diyımı:t Dc:rgüıi, Mayıs-Hazinın Sa)'lll-1977, L 191. 
26 Ilmi Kc:sit, !Usuu'l F..abiya C.lofl.l26; Tc&inı'l Kur'aıı-il Azim, C.2 s.444 
27 Hud 11/37 
11 Tabcri, CamiD'l &yııo, C. 7 S.34. 
29 Mftnrimm 23n.7 
� KDrtubi. Camiu'l Ahbm. C.9, s.22; 1bni Cevzi, Zadu'l Mar. C.4. s.lOl; Tetiirun Ncaefi C.3 s.l 17; Ebu 
Suud Tc:liiri, C.4 a.205 
31 SevkaDi, Felbul Kadir, C.�. a. 1 13� Elmalılı, Hak. Dini. C.8 1.�368 



Buna raAmen maddi olarak da gemi tahtalardan yapılmış ve çivilerlc bir
birine çakılmıt oldt�Atf2 ayet-i kcrimclerdc belirtilir. Nuh (AS) ycyUzttndc ilk ge
miyi yapan kişi olarak kabul edilir. 33 O'nun yaptıAı geminin harika bir yapıya sahip 
oldulu görttlmektedir. Bu barikatar geminin buharlı olması tifre ile hareket ebncsi 
kanatlı ve perçinli olması elips bir yapıya sahip olması, bilimsel ölçUlere uygun 
olmsıdır. :w Nuh (AS) y er yUzUnde ilk gemiyi yapan kabul edildili için gemiden 
bahsedilince Nuh (AS) akla gelir. ÇUnkU. gemi Ytıce Allahın Hz. Nuh'a verdili bir 
nimet olarak. telakki edilir. �� 

Birnalılı Hamdi yazır geminin teknik yapısı konusunda bilgi verirken biraz 
farklı boyutlar kazandırıyor. 

Tennur SOzlUkte kapalı ocak bir ftnndır ki dilimizde en ziyade tandır için 
kullanılır. Aslında tandtım olup olmadıAı konusunda da itilaflar vardır. Hangi dilde 
kullanılırsa o dilin malı olcfulunu görUyoruz. 

Feveran: Kuvvet, tiddetli, kaynama, fitkırma anlamına gelir. Gemi ile bir
likte kullanıldıAt zaman'Ocaktan feveran" ettiAi zaman. yokUnU ytlkle denildiAine 
göre o geminin harekete hazır anlamında bir vapur oldulu ortaya çıkıyor. Buna 
göre suyun gemiye yerleşip toplanması ifadesi geminin kıwuum andınyor. Geminin 
ocak olması onun kazanında suyun toptandtil kazan olmasma engel deAildir. Bu 
anlamda tennur geminin emir geldili zaman hareket etmesidir. Bu da bir vaputu 
andınr. 36 

Bunun birlikte bu bölgede yaşayan insanların tufandan önce maddi ve fikri 
bakımdan ilerlemiş oldulu, son yapılan araştırmalardan ortaya çıkmıştır. Fıransız 
araştırmacılarm bu bölgede yaptıklan araştırmalar sUmer ve Mezopotamya bölge
sinde 20 bininci seneye kadar varan eserler buldular yine M.ö. 4500. yıllarına ait 
belgeler ortaya koymuştur ki, bu bölge halkı, ziraatı biliyor, hayvanlan gUdU.yor, 
yazı yazıyordu. A)Tlca bu bölge Mısır ve Hindistana kadar uzanan bir yerdir. Elde 
edilen belgelere göre o gUn insan için gerekli olan alet ve edavatın hepsine sahiptir
ler. Hatta Babil sonralara Mısır da arabalarda mevcut idi. 37 

Bu telmiktere sahip alan bir toplumda geminin yapımı çok 7JJt olan bir iş 
deAildir. Oem.inin yapımı bir mucize olsa bile ayctin zahirine karşı o zaman öyle 
bir vapur nasıl yapılabilir, yapılmış olsa bu sanat unutulurmuydu? Sorusu sadece 
bir cvlumıdan ibarettir.38 ÇttnkU gerek belgelerdeki bilgiler gerekse başta Kur'an-ı 
Kerim39 olmak tızere kitab-ı Mukaddes«� gibi semavi kitabiardski deliller geminin 

52 Kamer. 54113; Sa 1ebi. AraiJ S.S6 
33 Taba Taba-i, cı Mizan c. ı o t.243; Nedim Mcsud, a.g.c., t.397 
,.. Nedim Macid, a.g.e., 1.397 
'' SevkaDi. Fedıu1 Kadir. C.3 a.481 
lll FJmab, Hak Dini c.ss a.2781-82 
37 Dr. Mnhımnncd Mesud w Dr. Rıfat Cuma age s. 140 
SI EJmah, Hak. DiDi, C.4 t.2783 
311 Hud 1 1137; Mftııııjnım 23/27; Kamer' 54113 
40 J.ütal>.ı Mnlr:kaddcs Televin 6/13-7 
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yapılchAtm;hiç kimse kurtulamazken gemiye binenterin kurtul�u ispatlıyor. 
Bunun yapılmasıefa Kur'an ifadesiyle alemler için ibret«e matuftur. 4 
B· KUR'AN-i KERiM K188ALARINDA PEYGAMBERLERE AIT 
MUCizELERIN ILMi GERÇEKLERE işARETi VE NUH'UN GEMI
SI: 

Kur'an-ı Kerim Peygamberleri jruumhgm manevi terakki ve gelişmesi için birer 
önder kıldılı gibi maddi terakkisi içinde Peygamberlerin her birinin elinden bazı 
harikalar verip yine insanlara birer 1lStat etmiştir Kur'an onlara mutlak itatı emrcdi
yor. Enbiyanm manevi kehanetinden bahsedeıken insanları, onlardan istifadeye 
tetfık ettili gibi mucizelerinden bahsederken de onların benzerlerine yetİfllleye, 
taklitlerini yapmaya bir teşfik vardır. Hatta denilebilirki manevi kehanet gibi maddi 
kehanet42 veharikalan ile önce mucizeler insanlara hediye etmiştir. 

Hz. Peygamber'in (SA V) en bttytık mucizesi Kur'andır. Kur'anın hiç bir şekilde 
ilimle çatışması mumkun deAüdir. Geçmiş Peygamberlerin bazı mucizeleri gUnU
mttzdcki bazı ilmi yetişmelere işaret eder. Kur'an elbetteki bilimsel bir kitab delil
dir. Fakat bazı ilmi gereekiere işaret etmesi O'nun icaz yönunu teşkil eder. 43 

Kur'anın ilmi yöntınU ilim adamlan ele almaktadırlar. Hatta sadece bu kormda 
tefsir kitaplan yazılmaktadır ki buna'tlmi tefsir" ekolu denir. Bu tersir ekolu tersir 
tarihinde önemli bir yer tutar. lsl4m alimleri Peygamber kıssalanna sadece tarihi 
olaylara işaret etmekle bakılamıyac"fnı Kur'an'nın butunlup içerisinde irşad yö
nunun bulunduAunu söylemişlerdir. 

Kur'an lassalarının çeşitli yönleriyle işaret eU.iAi bazı ilmi gerçelderine tekno
lojik gelişme bakımından erişilınemiş olması bazı kimseleri inkara teşvik etmiş 
olabilir Kur'an ne fen ilimleri nede sosyal ilimleri teffaruatıyla anlatan bir kitap 
degildir. Yol göstermede belli kapılan araladıktan sonra insanın akıl ve istidatma 
bırakır. O halde Peygamber kıssalanndaki mucizeler in.wıhp teknolojinin varabi
leeeti noktalan işaret ediyor. 43 

Hatta Şah vVluyullah Dehlevi Peygamber mucizelerinin bazılarının beşeri im
kan haricinde olmadıgmı, bu mucizeterin gerçekleşmesinin kıyamet kopmadan önce 
normal yollarla olabilecelini iddia eder. Hatta gUn11mUZde ki maddi terakkiterin 
tamamıyla ilahi dinlerden ilham alarak meydana gelmiş olduAtı tezi de bir gerceAin 
ifadesidir. 46 

Bundan dolayıdır ki sanatkarlann her biri birer P�gamber pir ittihaz ederler. 
Mesala gemiciler Hz. Nuh'u pir olarak kabul ederler. �7 ÇUnkU Nuhtun (AS) gemisi 

.. ı Kama-3411! 
.. 2 Nuni Said Sözk:r. a.230-23 1 
o4l Şc:DgG1 Lma Lg.C., L329 
'" ŞeDgOl İdris a.g.e. S.330 
.. , Şalatll İdril age  8.331 
'" ŞcugG1 tdris • 8.232 
.. 7 Nuni Said Sôzler, 8.23 ı 
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ilk yapılan gemi olarak kabul edilir. 48 Saateller Hz. Yusuf (AS) terziler ldris (AS) 
sanatm önettieri olarak görUr. 

Yine demirin yumuşattlması, bakınn eritilmesi, rüzgarların Hz. SUleymanın 
eınrine verilınesi, Hz. Musanın asasını vurmasıyla suyun fişkırması Hz. Süleyman 
kıssasında yer alan kendisinde kitap ilmi bulunan bir adamın Belkız'ın tahtmı Hz. 
SUley mana getirmesi istikbalde sesin ve suretierin bir anda bir yerden başka bir 
yere naklinin mumkün olacaAtnı gosterirki gUnumUzde bu konuda çalıpnalar var
dır. Konuyla ilgili örnekleri çolaltmak mumktlndtır. fakat konunun asd hedefi de 
bu deAiJdir. 49 

Btıton bu bilgilerin doAraltusunda Nuh (AS) gemmisini yer ytıztınde yapılan 
ilk gemi oldugu, mucize olsa bile ogOnun şaıtlnnda maddi olarak uım teknildere 
haiz oldulu hatta bu gUnUn vapurlan gibi motorlu oldulu kendisinden binlerce yıl 
soma gemicilik. sanayine ve gemicilere ışık tuUuAu bir gerçektir. 

C· TUFAN HABERI, INKAR VE TELAŞLANMA 

Nuh (AS) kısaasının en onemli dönum noktasından birisi tufan olayıdır. Hatta 
denilebilir ki insanlık tarihinin en onemli dönum noktalanndan birisidir. Oyleki 
tufan olayına başta Kur'an-ı kerim olmak uzere samevi kitaplarmdan Tevrat ve 
İncilde b1lyOk yer verilmiştir. Semavi kitapların yanı sıra, Efsane, mikoloji, destan, 
jeoloji, arkoloji vb. ilimierede konu olmuş olaydır. 

lnsanlıAı bu kadar ilgilendiren, dini kitaplara ve diAerbazı iliıniere konu olayı 
neydi? Ne :mnan ve niçin vukıı bulmııştu? Bölgesel bir olaymıydı yoksa, evrensel 
bir olaymıydı? Bu ve buna benzer sorolara cevap arayarak tufan olayını açıklamaya 
çalışacalıJz. 

Hemen fWlU belirtmekte yarar vardır ki; Kur'an, Tevrat, İncil ve milletierin 
tarihinden anlaşddıAma göre tufan olayı bir ceza idi. � Cenab-ı Allah bunmıla in
sanları terbiye etmek istemiştir. öyleyse tufan nedir? Nasıl başlamqtır sorusuna 
önce cevap aramak J.azıındu'. 

Tufan: Gece karanlıAt, olum veya çok miktardaki sel sulannın etrafı kufatıp 
saımasma denir. �1 

Tufan: Hz. Nuh Peygamberin'in ıamanında kOtolUAe sapmq insanlan ceza

landırmak için Alah tarafindan gönderildiline inanılan zorlu yapuu neticesinde 
dUnyada ki su baskısına denir. S2 

Kutan-ı Kerimdc tufan olayı şöyle anlatılır. 

"Bunun Uzerine (Nuh) Rabbine: Ben yenik dUştUm yardım et diye yalvardı 

48 ıu:.imi Tcfiıiri c.9 S.3434 

49 ŞaıgOl İdris age S.333 
lO R. Rıza MeDlll C.12 S.109 
51 Rioazi Fuıbn Tcüiri, Tro C.4 8.498 
n TOrk ADli. Tufan Maddesi C. l l  ss 1 191-1092 
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"Biz de boşalan bir su ile gOA1J.n kapılarını açtık." 
"Yeri kavnaklar balinde fışkırttık (göp ve yerin) Su(lan) takdir edilmiş bir it 

için birleşti--;!3 ----

"Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca (iş ciddleşince) Nuh'a 
dedik ki her şeyden iki çift ve aleyhlcrinde hUkom vcrdiklcrimizin dışında kalanlar 
olmak ttzere aileni ve inanaları gemiye yOldel Zaten O'ntmla inanlar pek azdı." $4 

Tevrat'ta tufan olayı daha geniş anlatılır.' Ve vaki olduki, topralın yUzO. Uze
rinde adamlar çoplmaya bafladdar. Onların kızlan doAcfuAu zaman Allah oAuUan 
.Adam kızlannın gUzel olduklannı gOrdnler. Ve bt1ton geçtikterinden kendilerine 
kanlar aldılar. Rab dedi ruhum ebediyyen adam ile çekişemiyecektir.ÇUnktt oda 
ettir. Bunun için onun gtıçleri 120yıl olacaktır. Allah olUilan ihsan kızianna var
dıkları zaman o gttnlerde hemde Ondan sonra yeryUzOnde Nerim o vardı. Bunlar 
eski zamanda töhretli adam1ardı. Rabb gördU ki yeıyttzOnde adamı yaptıp na
dim. oldu ve ytıreAincfe acı duydu. Ve rab yaratıılı admnı ve hayvanlan ve sOrOnaı
leri ve göklerin kutlarını topralın yüzü Uzerinde sileceAim. Ço.nkt1 onları yaptıtı
ma, nadim olddum. Fakat Rabb'm göztınde inayet buldum." " 

"Ve yer Uzerinde kırk gUn tufan oldu ve sular çoAalıp gemiyi kaldırdılar. Ve 
yerden kalktı ve sular yUkseldiler ve yeıyttzOndc ziyadcsiyle çopldılar, ve gemi 
sulannyUzU UsUlnde yUrOdU ve yer Uzerinde pek çok yükseldiler ve bUtUn gökler 
altın da olan butun yüksek daAlar örttlldüler. Sular on beş arşm daha yükseldi ve 
dallar örtO.ldtl ve yeıyUzOnde hareket eden bütün beden sahipleri, gerek kuşlar ge
rekse sıAıtlar ve bayvanlar ve yeıyUzOnde karada olanlar burunların da hayat ruhu
nu nefesi olanların hepsi OldUler. Ve adamdan sıAttlara kadar, surunenlere kadar 
yerytızttnde yaşayan herşey silindi Ve yerytızUnden silindiler ve yalnız Nuh ve 
kendisiyle birlikte gemide olanlar kaldılar ve yerytızU elli gUn sular Uzerinde yük
seldiler." � 

" Ve Allah Nuh'u ve onunla beraber gemide olan bütün hayvanlan ve btıttın 
sıAıtlan hatırladı. Ve Allah yerin tızerinden bir rtızgar geçirdi ve sular alçaldı ve 
enginin kaynaklarıyla göklerin pencereleri kapandılar. Ve göklerden yaAmurun ardı 
G&ildi. Ve gittikçe sular yerden çekildiler. Ve 150 gttn bittikten sonra sular azaldı
lar ve gemi yedinci ayda on yedinci gU.nde Ararat dajları Uzerine oturdu. Sular 0-
nuncu aya kadar gittikçe azaldılar.Onuncu ayda ayın birinde dallarm bqlan gö
rUndUler. Ve vaki olduklan 40 gUn gittikten sonra Nuh yapmış oldulu geminin 
penceresini açtı. Ve kuzgunu gönderdi ve o yerde sular kuıııyuncaya öteye beriye 
gitti. Sular topraAın ytlz(1 Uzerinde eksüdi mi diye görmek için yanından gtlvercini 
gönderdi. Fakat güvercin ayaAJnın tabanına bir istimhat yeri bulamadı ve gemiye 
O'nun yanma dOndU ve elini uzatıp gemiye aldı. �7 

5l :KaDa- 54/10..12 
$4 Hud 11/40 
'' Temd, Tekvin 611·8 
56 TCM'Id, Tdtviıı 7/17·24 
n Tevraı, Tekvin 811-9 
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"Ve diAcr yedi gUn daha beldedi ve gUvercini gemiden tekrar gönderdi ve ak
şam vakti gUvcrcin O'nun yanma geldi ve işte qzmda yeni koparı1mış zeytin yap
ıqı vardı. V e. Nuh sulann yeryQzQnden çekilmit olduklannı bildi. ve dil« yedi 
gUn dah a  beldedi ve gOvereini tekrar gönderdi ve artık kendisine geri dönmedi. Ve 
vaki oldu ki altıyUz birinci yılında birinci ayda ayın birinde yeıyUzOnde sular kunı
dular. Ve Nuh geminin örtUsUnt1 kaldırdı. Ve bakb ve işte topratın yUZU kurumut
tu ve ikinci ayda ayın 1 7  sinde yer koru idi Ve Allah Nuh'a söyleyip dedi, sen se
nin �  oAullarm ve oguUannm karılan gemiden ç� eninle beraber olanlar her 
beden sahibi ve her yqayan şeyi gerek kuşlar, gerek sı�trlar, gerekse yer tızcrindc 
sttronenle ri kendinle beraber çıkari ta ki onlar yerden turesinler ve semereli olup 
yeryUzUnde çop!sınlar." �8 

"Ve kendisiyle beraber oAullan ve karısı ve oguUannm karıları, çıktılar.Her 
hayvan ve suıunen şeyden, her kuş ve yer tızerinde her hareket eden şey nevilerine 
göre gemiden çıktılar ve RAB bir mezbah yaptı.Her temiz hayvandan her temiz 
kuştan aldı ve mezbah tızerinde yakılan takdimler arz etti. ve Rab, hoş kokuyu 
kokladı. Ve RAB yUreAincJc dedi. Adamm yUzUnde artık topralı tekrar lanetlemey� 
ceAim. ÇUnku. adamın yUreli, ytırelinin tassavvuıu gençiilinden kotadUr ve artık 
her yaşayan şey bUtun gttıılerinn devamınca vurınayacaAım yerin butUn gttnlerinin 
devamınca ekme ve biçme, soguk ve sıcak, yaz ve kış, gündoz ve gece 
kesilmiyecektir." .s5> 

İncil'de ise föyle tufan olayı: 
"Nuh'un gUnlerinde nasıl olduysa insan ollunun gelişide öyle olacak Nuh'un 

gemiye bindili güne dek turanda onceki gOnlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip ev
lendiriliyorlardı. Tufan gelinceye hepsini sttptırUp gö�e dek başlarına gele
ceklerden habersiz idiler. 1nsan oAJunun gelişide öyle olacak 

"Ve kadim dUnyayı esirgemeyip fakat fasıklarm dUnyası ttzcrine tufanı getirdili 
salah vaizi Nuhu ve diyer yedi kitiyi hıfz.etti ise"61 

ÇUnkü onlar bunu isteyerek unutuluyorlar ki gökler kavimden beri ve yer 
Allahın sozn ile sudan ve su vasıtasıyla kaim olarak mevcut idiler. Bunun vasıta
sıyla o zamanki su ile bastın1mş olarak helak oldu." 62 

"Bunlar her vakitler Nuh\m günlerinde gemi hazırlanırken Allah'ın sabn bek
ledili zamarı itiatsız olnıuşlardı. O gemide bir kaç yani sekiz can sudan kuıtuldu
lar.n 63 

"Nuh'un günlerinde nasıl oldu ise insan oglunun gttnlerinde de öyle ola�ktır. 
Nuh 'un gemiye bindili günedek insanlar yiyip içiyor evlenip evlendiriyordu. Sonra 
tufan gelip hepsini yok etti." 64 

Ja Tmat. Tek.vin &/10.17 
5 Tevnd, TckviD 8118-22 
GO Matta 24/37-39 
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Oç Semavi kitab'm (Kur'an, Tevrat ve İncil) tufan bakkındaki açıklamalan 
verdikten sonra tufan olayı Ozellikle Kur'anda anlatılan şekliyle Nuh (AS) tam ça
renin kalmadı� bir dönemde Allah'm kendisine gönderdiline flhit oluyoruz. "Ben 
bugUıı yenik dttştUm bana yardım et" Y akamıanın kartıhAt olarak "Yerden ve 
gökten sular akıyor ve birleşiyor." � Işte bu Allahın Nuh kavmine zulmetmesizin 
sırfyaptıklarının kartıhAt olarak verdili ceza idi. 66 

Bu ceza Hz. Ademin yaradıhtmdan 2242 sene sonra vuku bulmuş beş veya 
yedi ay devam e1mİftir. 67 

Abdullaziz b. Ga.ffur'm babasından yapbAt rivayete göre Resullah (SA V) şöyle 
buyurıııuştur: Nuh (AS) Recep ayının ilk gl1nUnde gemiye bindi o gtın Nuh ve ge.. 
mide olanların hepsi oruclu idi gemi Muharrem ayına kadar yt1Zdtt altı ay sonra 
aşura gU nıı CQdiye indi Nuh ve gemide bulunanların hepsine oruç tutmayı emretti. 
Onlarda şt1kO.r orucu tuttular. 68 

ltte Nuh (AS) Allahtan yardmı isteyince Cenab-ı Hakk yardım göndereelini 
vahy etti. "Ninayet emrimiz gelip sular kaynamaya başlayınca. . .  " 69 Sulann kayna
ması nasd olacaktı, Tennur nasıl totuştunılacakt? Bu konuda ihtilaflar var
dır.Tennur'a farklı manalar verilmiştir. 

Suların kaynamasından murat Oı:.aAm altmda suyun COfUP gelmesi veya vol
kanik bir patlama sonucu suyun tqı.masıdır. Bu kaynayış Allah tarafindan Hz. 
Nuh'a gösterilen bir işaret olabilir.Yahut sadece felaketin geleeelini bildiren bir 
habercidir.YeıyOzU.nde suyun taşması coşması felaketin başlangıcına işaret olup 
gökten y&Aacak yapmtlarla her tarafi. sel kaplıyac.atıru bildiren bir işarettir. 

Yu.ce Allah bu işlerin duzenli olması için önce den Hz. Nuh'a haber veriyor. 70 
Bundan anlaşdan şudur ki:TennW" Yüce Allah ile Hz. Nuh arasında bir şifre ve 

işaret idi. Tutanın başlangıcının habercisicür. 71 
lbni Abbasa göre ise:YCI1(tztlntın taıwmııdtr. 12 Veya Tennur: Taştan yapılan 

ve ekmek pişirüen bir yerdir. nauna göre ekmek tandmndan suyun çıkmasıdır. Bu 
da Hz. Nuh'un bir mucuzesiydi. Ateşle su gibi iki zıddın birleşmesi ancak Peygam
berlerin mucesi ile olur. 74 

Hasan-ı Bahriye göre Tennur:Gemide suyun birleştiAi yerdir. 7' 

M Luka 17/26-27 
65 Kamcı' 54/10..1 1  Tcbara, P�cr Taribi 8.81 
• F. Rui Mdadbu'l Ga)lb. C.25 8.42 
t:� DiDi tlmi Febd Yca:l. ADI. C.2 8.944 
111 Taberi Taribi C.l S. 190 
69Hud 11140 
70 Kı:dub 8c)ıyid Fizilal Tro C.8 8.163 
n bJDi Eııir el iCamii C.1 8.40 Taba Taberi C. 10 8.244 
72 İbDi Kcsir Kısasu'l Enbiya S.t27; Kurubi, Ccmiu'l Abicam C.9 S.24 .tbm Cevıi Zadlı'l Mesir C.4 S.73 
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Hz. Ali'ye gOre fecrin dotuşu, sabah'ın ışıiJ.dır. Veya Kufe'de bir mescidin a
dıdır. YeryQzttnttn yUkseldilderidir. Dalları, tepeleridir. Hz. Adem'in 
Hindistandaki çqmesidir. 76 Atefin mckanıdır. 71 Y eryUzOndo suyun fitkırdılı her 
yadir.Vadilerdeki suywı akım yeridir. 11 

Kur'an-ı Kerim'de 1inn için kullanılan' Tennur" kelimesi tızerinde "el" elitlam 
takısı vardır. Buna gOre Allah tarafindan tufanm başlangıcı için özel bir firm gO
rcvlcnd.irilmiştir.Bu 1inn belirlenen g11n ve saatte, Allah'tan işaret alır alın az su 
fitkırmaya başlayacak böylece kasırga finn adıyla adıyla tohret bulınuştur. 79 

BUDa göre iş ciddileşince işin tiddetlenmesid.ir. 80 
Tennur a farklı bir yaklafıma g0re ise; 

Tcnnur.SözlUktc kapalı bir Ocak, bir finndır ki; dilimiı4e en çok tandır için 
kullandır.Tenımr çeşitli dillere geçmiştir.Hangi dile geçmipe o dilin malı gibi ol
muştur. 

Feveranda: Kuvvet ve şiddetle fişkırmak kaynanısk manasma gelir. Feveran 
gemi ile birlikte kullanıldılt ıaman o geminin harekete hazır vaziyette vapur oldu
Au aıılqılır. Bbu Hayan suyun gemide birleşti yerdir der. Bu ifade kazanı andmr. 
Buda gemideki hareket ettirici kuvveti andınr. Bu da gemide hareket ettirici kuv
veti andırır. Tennuı'on feveranı gemideki sanatm bir nihayeti ve mebde-i gösteril
miş buluncfuAuda mulahaza edilirse gemideki muhaırik gOctl gösterir. 81 

Bu izahtan ilk buharlı geminin Allah tarafindan Nuh (AS) edildiAini anlıyoruz. 
tık balıarlı gemi Hz. Nuh'un gemisidir. 82 

Yttce Allah Hz. Nuh ile aralarmdaki şifteyi beyan ettikten sonra neyi ne zaman 
nasıl yapaesAt hakkında bilgi veriyor. 

"Nihayet emrimiz gelip sular COfUP ytıkselmeye başlayınca. Nuh'a dedik ki 
(canlı çeşitlerin) her birinden iki eş ile (boiUlacaAJna dair) aleyhinde soz geçmiş 
olanlar dışında aileni, iman edenleri gemiye yttkle zaten bununla beraber pek azı 
• """'"'tatt " 83 ıman ......u&&�JW• 

"Bumın Uzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin öntınde (muhafeıamız altın
da) ve bildirdilimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup ytık
selmeye başlayınca her cinsten qler halinde iki tane ve bir de içlerinde daha once 
kendisi aleyhinde htıktlm verilmiş olanların dışmda aiteni gemiye al. Zulmctmişler 
bakkmda bana hiç yalvarmal Zira onlar kesinlikle bolulacaklardır." 84 
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Yüce Allah gemiye binme şeklini Nuh'a OlretiYor. O'nu hiç yalnız bırakmıyor. 
"Sen ve yanmdakilerle birlikte gemiye yerleştilinime "Bizi zalimler toplulu

Aundan kuıtaraıı Allah.'a hamd olsun" de. 
"Ve de ki Rabbimi Beni bereketli bir yere indir. Sen iskım edenlerin en bayır

lısısm." ., Nuh Allah'tan aldılı bu bilgileri kavmine OlretiYor. 
"(Nuh) dedi ki gemiye binin. Onun yUzUp gitmesi de, durması da Allah'ın adıy

ladır. ŞUphesiz ki Rabbim çok balışlayanchr, esrigeyend.ir." 86 
Gemiye binme işi tarnamlanmca takdir edilen işin (l'ufan) olması için yeryU

znnden kaynaklar :tişkırtılch. Nehirler ve gOAUn �an açıldı. Oemi Hz. Nuh'a ve 

içindekilere bir maokafaat olarak suda akıp gidiyor. 87 

Tufan olayı, inkar edenleri cezalandırmak amacıyla yapılınıştır. Bunula birlikte 
Nuh ve inanalara mnkafat, sonrakilere ise ibret olması için olmuştur. 88 

İbret alma; mutlak ondan sonra geminin gOuıruleceJi veya gorulmesi anlarnma 
gelmez. Bundan maksat gemi turUnun hatırlanmasıdır. 8 

D· KRAL'IN GEMiYi YAKMA ÇABALARI 

Nuh'un davetine icabet etmeyan kavmi ve özellikle O'nun 7JIIDBilındakj kral ve 
ileri gelenler; kendileri davete icabet etmedikleri gibi halkm da iman etmesini en
gellediler. Bir taraftan Nuh'a uymasınlar diye ha1ka baskı yapıyorlar, diAer taraft an 
ise Hz. Nuh'a fiili saldında bulunarak O'nun davetini engellemeye çalıf!Yorlardı. 

Böylece Hz. Nuh'a sosyal, psikolojik ve fıili işkenceler bad safaya gelip Hz. 
Nuh'un'Ben maAlub oldum bana yardım et"90 demesi Uzerine YUce Allah Nuh'a 
gemiyi yapmasını emretmiştir. 91 Nuh (AS) gemiyi yaptıAt esnada kavminin ileri 
gelenleri onunla alay ediyorlardı. Nuh {AS) da "siz bizimle alay ederseniz ilerde 
sizin yaptıAmız gibi biz de sizinle alay edeceliz diye cevap verdi. 92 

Nuh gemiyi yaptıAt esnada Hz. Nuh'a gelip peygamberlikten sonra şimdi de 
marangoz mu oldun diye alay ediyorlardı. Biz kıtlıktan vikayet ediyoruz sen de 
gemi yapıyorsun diyorlardı. Onlar geceleri gemiye gelip içinde ateş yakıyorlardı. 
Fakat gemi yanmıyordu. Sonra gelip ey Nuh bu senin sihrinden bir sihirdir diye 
alay et:meye devam ettiler. 93 

Nuhton peygamberiili döneminde Dermeşit adında bir kral oldulu rivayet edi
lir. Bu kral, çok cabbar, inatçı, kuvvetli biri idi. tık içki içen, ilk kumar oynayan, 

as MQıııılmn 23128-29 
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ilk kötultıklcr edinen kişi idi. Altından dokunmuş elbiseler giyerdi Demircilik, 
gUmtlf ve bronz işlemeyi emrctti. O ve kavmi V� Suva', Yqusp Ycuk ve Nesr 
adındaki bet puta tapıyorlardı. Sonra delifik şekillelrde 1700 put yaptı. Onları 
altm.dan ve gUıntlften korsulere oturttu ve herbirinin batına birer bekçi koydu. Hz. 
Nuh onlar dan aynldı. Ta ki peygamber oluncaya kadar onların arasına girmedi. 94 
En çok Hz. Nuh'a işkence eden kralın bu kral olduAn anlaşılıyor. 

Onlar Nuhton gemi yapımı esnasmda gemi dile geldi. "Evvel ve ahir ilah olan 
Allah'tan bqka ilah yoktur." diye seslendi. KonUfiJUISına devam ederek: 'Ben oyle 
bir gemiyim ki; bana binen kurtulur. Benden aynlan da bojulur. Bana ancak ihlas 
ashibi olanl ar binebilir." dedi. Nuh da kavmine mannuyorsunuz deAiJ mi deyince 
onlar bu da senin sibrinden az bir şeydir dediler. Bunun Uzerine Hz. Nuh haccet
mek için izin istedi İzin verildi. Ordan çıkınca, kavmi gemiyi yakmak için top
landılar. Allah meleklere onu göle çıkarmalarını emreti. Melekler de götordtUer o 
zaman Ktlfe mescidindeydi O dönUnce gemi yere inde sonra Allah helakın yakın 
oldulunu vahyetti. � 'Emrimiz gelip tandır kaynayınca (lş ciddileşip sular kayna
maya başlayınca Nuh'a) Dedik'ki: Her şeyden iki çift ve aleyhlerinden hUkUm ver
diklerimiz hariç olmak Uzerc aiteni ve inananlan gemiye yUkle t Zatem onu nla be
raber inanan pek azd1"9tS diye buyurdu. 

Nuh da" haych gemiye" dedi onun akıp gitmesi de durması da Allah'm adıyla
dır. Rabbim elbette b&Aışlayan esirgeyendir. "97 yukardaki ayetlerden önce zikredi
len rivayetlerin sihhati hakkında konuşabiliriz. Zayıf oldukların Kur�an�da böyle 
bir şeyin olmadtjuıı söyleyebiliriz. Ancak fU gerçelide ifade edemeden geçemeyiz 
o gerçekte §Udur. Yüce Allah gönderdili peygamberleri kafırlere kartı mafçup et
mez onları mucizelerle destekler. Katirlerin oyununu boşunu çıkarmıştır. 

İşte d.iAer peygamberler kıssalannda beyan edildili gibi Hz Nuh'a yapılan b1l
Uln oyunlar bozulmıış on1ann işkence ve oyunlan devam edip'Y enildim bana yar
dım ett98 eledili 7JIJD81l Allah ona yardım etmiş. Yerden fışkıran ve gökten de boşa
lan su ile desteklemiştir. 99 
E· GEMiYE KiMLER &iNDiRILDi? 

Allah'm emri gelip tandır kaynamaya başladılı zaman100 ytıce Allah'tan'her 
cins bayvandan bir çift almak Uzere gemiye yUkle diye nida geldi 101 

Bunun Uzerine ytıce Allah uım vahşi hayvanlan kuşlar diAer hayvanlar çalnda 
bulunmasını emtetti Nuh'da doAuJa batıya uzaAa yakına'Kuıtuluş gemisine binin' 
diye nida etti. Onun davetine varlıklar fevc fevc böltık böltık icabet ettiler. Bunun 
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uzerine Nuh; her cinsten bir çift almakla cmrolumdum diye onlar arasmda kw"a 
çekti Allah'm verdiklerine kur'a duşUt. Onlar binenler arasına katılddar102 Hayvan
lar içinde en son binenin merkep olduju, hatta çıkmada zorlandıjı zorlanmasının 
sebebi ise şeyi anın kuyruAuna yapışmıf olmasıych. Nuh seninle birlikte şeytan 
olsada bin diye emredince şeytan da gemiye binenler arasmda oldulu103 rivayeti 
uzun uzun anlatıhr fakat bu rivayetleri biraz garip bulduArumız için bwaya almak
tan imtina ediyoruz. noam ve sahih olan gortışe göre her cins hayvandan bir çift 
almış olcfuAudur104 Ancak. alman hayvanların tenasttl yoluyla çoAalan1ardan oldulu 
rivayet edilir. Topraktan kendiiilinden döllenme olmadan tııeyen hqerc 
cinsindenki hayvanların gemiye alınınadıAı beliıtilir10$ 

Batılı bazı yoromcular Hz Nuh'un yeryUzOndeki tom hayvanlan gemiye aldılı 
ve hayvanların nesiinin Nuh sayesinde kurtulduAuna inanırlar.Buna dayanak olarak 
da tahrif edilmiş Tevrat'ın tekvin bOiumtınde verilen bilgilere dayanırlar106tve RAB 
Nuh'a de di: sen ve btttıın evindekileric gemiye gir seni onurnde bu nesil için salih 
gordom.Buto.n ycı:yUztt uzerinde zoniyetlerin saA kalmuı için kendine her temiz 
hayvandan yedişer, temiz olmayandanda erkek ve onun dilisi olmak Uzere ikişer 
tane al. Göklerin hayvanlarındadır yedişer yedişer alacaksm. '107 

Cavit yalçm batahiarı bu konuda tenkid ediyor ve onların bu gOrOşU savumır
ken batılıların zor duroma dtlveceJderini soylttyor.Her hayvandan bir çift alındılı 
7JU11an gemiye sıAmayac.aklanııı. bu durumda kutuptairi bayvanların durumlan 
(penguenler vs . . .  ) ıwtıl alacak diye de sorguluyor108 

Antak kendisinin de bu tenkitte zorlandıjı kanaatındeyim. ÇUnkU Kur'an-ı 
Kerim'de açık bir şekilde her çift hayvandan ikişer tane yUkle' 109 diye beliıtildili 
halde o, her çeşit bayvandan ikişer tane ahnmış olmasından mumknn olmadıAtmefa 
savunuyor. Olsa olsa o gU.ntın şartlannda gerek gıdalanmak gerekse güctınden fay
dalanmak için at, inek keçi tavuk vs ... gibi hayvanlardan birer çift alınmış olabile
eelini SOylUyor. ÇUnkU �Fberlerin gOrevi hayvanları toplamak delil insanlan 
irşat etmektir diye ekliyor. 1 

Ancak yukanda belirttiAim gibi kendisi batılılan tenkit ederken onların zor
landıAtm soylUyor kendiside zorlanma yorumtarla ortaya çıkıyor.Tahrif edilmiş 
Tevrat'ı tenkit edeceAiz derken Kur'an'da açıkça belirtilen bir bilgiyide tenkit ve 
zorlama yorumtarla bakkmnz olmasa gere� unutulmamalıdır ki bu bir mucizedir. 
Mucizeler akıl UstU  olaylardu'. Normal bir olay gibi doşonUlmUşse o gUntın şartla
rında kasırga gibi bclkide kasııpdan da şiddetli bir tutana Nuh hangi teknikle bir 

10Z CD Nu\ıqıri Nibayetu'l &eb S.47 ı as Rivayotin pDif açıkamaR i9in bkz. Tabiri Tdliri C. 7 E.36-38; Taberi Tarihi, C. 1 8.184; en �  ap 
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gemi yaptıefa tufan da alabora olmadı. Acaba bu gan:un en modem deniz araçlan 
olsaydı da mucize olmasaydı tufandan kurtulma imkan.ı olacak mıydı ? diye sormak 
gerekıili �mdayım 

Ancak fUJlll diye biliriz Tevrat'ta geçtiAi teki' le eti yenenlerden yedişer çift 
yenmeyenlerden ise ikişer çift alındılı şeklindekiıı?' rivayet tamaıruyle yanhştır 1 12 
çonkn Kur'an-ı Kaim'de "Her birinden birer çift gemiye al" 1 13 diye buynıluyor.Ost 
elik bu beyanda eti yenen yenilmeyen temiz olan olmayan diye bir beyanda 
bulunnnmamaktadır. Gemiye bindirilen diter varlıklar sayılan hakkındaki gödlflcri 
yukanda özetledikten sonra gemiye bindirilen insan sayısı bakkmdaki görUflerl de 
şöyle özetleyebiliriz.hemen şunu beliretJim ki bu konudaki sayılar hususundaki 
bilgiler ihtilablıcbr yoce Allah:"Nibayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca (iş 
ciddileşince sular kaynamaya başlayınca Nuh'a) dediki:Her şeyden bir çift ve 
alayhlerinden hUkUm verdiklerimiz hariç olmak uzere aiteni ve insanlan gemiye 
ytlkle zaten onunla beraber inanan pek azdı.tt4 

Bu ayet-i kerimede bildirilen insan sayısı seksen kişi olcfuAu belirtilir bunlarla 
birlikte Hz Nuh'un oAuJlan Ham, Sam ve Yefes ile eşleri vardır1 u Batka bazı riva
yetler göre ise sekiz kişidir Hz Nuh ve oAuDarı Ham, Sam ve Yafes ile eşleri var
dır1 16 Bir başka rivayete f,ı; ise dokuz kişidir ogullan Ham, � Y afes ve altı 
kişide inanlardan vardır. 1 7 On kişi oldulunu belirten rivayetlerde vardır118 Bu ri
vayetleri dışmda yetmiş kişi onbeş kiş, onuç kişi gibi rivayetlerde vardır119 

Ancak gemiye binenierin sayısı bakkanda ne Allah1an bir ayet nede Hz 
peygamberden'den böyle bir rivyet yoktur. MUfesirlerin bu konuda söyledikleri 
Tevra'ta dayanır ve kabul edilmez rivayetlerdir120 Bu rivayetler asılsız rivayetler 
asılsız oldulwm belittikten sonra özellikle gemiye binenterin Hz Nuhl yakıniıiı 
gösteren rivayetler de asılsızdır 121 

Gerek Menar sahibinin grekse Abdullah Aydemir,in eserlerinde belirttikleri 
gibi bu konuda rivayetler tevrata dayanır Ayet'i kerimede bu konuda sayı belirtil
medip göre bu tip rivayetlere gUvenınemin ıntımkOn olmadıAt kanaatmdeyim 

m Tevrat. Tek\ıin 711-3 1 12 Aydcmir Abdullab, Tetiirdo İsrailiyat 8.289 113 Hud 11/40 114 Hud 11/40 
m Tabari Tiribi C.1 8.187; Taliruıı Ncıed C.2 8.591; Zeaııabpi KcwafC.2 8.86; İbDi Kcısir ol Bidayo, 
C2 S.126; Tcı&ıiri C2 S.446; Sa'lcbi Arais S.S6 111 tbai Kaar, TeJiiri C.2 S.445; Sadebi Anil S.56 
m Zcınıatw,eri � C.2 8.586; Nelfi Te&iri C.2 8.591 111 1t.ai KIBir Tc&ıiri C.2 S.445 119 İbin Kı:sir Tc:&iri C.2 S.445; Ncsfi Tc&iri C.2 S. 188; Salebi Arais S.56; İbDi Kcsir cl Bida.yc C.6 lB l l  1-
1 12, Taberi Taribi C.1 8.188-189 120 R. Rıza, MCIIIID C.l2 8.76 IZI Aydair, Tefiirdc faralliyat S.288 
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f· GEMiNiN DIŞINDA KALANLARlN DURUMU 

YU.ce Allah gemini inşasını tamamlanmasının aynı zamanda tufanı başlaması ol
cfuAumı vahye1mişti.Böylece insanlar ile ailesinden aleyhlerinden httlcnm verilenle
rm dışındaki fertler ve her cins hayvandan bir çift almasını 122 emretti'Oemi onları 
daAfar gibi dalgalr anundan geçirirken Nuh bir kenarda duran oAtuna seslendi Yav
run bizle beraber( Oemiye) bin kafirime birlikte olma diye seslendi123 

"(otlu)Beni sudan koruyacak bir dap sıpacatnn dedi {Nuh)Bu gün Allah'ın 
emrinden koruyacak hiç bir şey yoktur Ancak onun acıd.tAı(kuıtulur) dedi ve arala
nna dlga girdiOda boAu1anlardan olduı:24 

Nuh'un oAfunu durumu böyle beyan eden yU.ce Allah boAulmalannın sebebini 
şOyle açıklamaktadır 

"Onu yalaııladılar bizde onuıılaberabec gemide bulnanlan kurtar
dık.Ayetlerimiz yalanlayanlan da boAdtJk.ÇUnkıt onlar kör bir kavmidi'1� 

"(Nuh) Rabbim dedi kavmin beni yalanladı" "Benimle onların arasını 
aç(.Ammızda h.Ukmet)beni ve benimle beraber morninleri kurtar" "Bizde O'nu ve 
O'unla beraber olanlan dolu gemi içinde kurtardık"" Sonra bunun ardmdm geride 
kalanlan bolduk'126 

'Nuh dedi ki:Rabbim yeıyUzUnde kafiderden tek bir kişi bırakma'Hatlanndan 
dolayı bomldular ateşe sokuldular kmdilerine Allah'tan başka yardımcılarda bula
madıl�ızr-

Yukanda beyan edilen ayet-i kerimelerden anlaşılan fU ki; Nuh'un gemisinin 
dışında kalan her kes helak olmuştur.Bu he1ak olanlar arasında bizzat Hz Nuh'un 
oAfu ve kansıda vardır gerçi karısı hakkında sarih bir şdillde helak oldıJAuna veya 
gemiye bin mediline dair bir açıklama yoktur.Ancak Nuh'un kansının inanmadıAı 
ve ihand ettiAi yine kuran-ı kerim de belirtilen' Allah inkar edenler hakkmda 
Nun'un karısı ile luttım karısını misal verdi. Bu kişi kullanmızdan iki salih kulun 
(Nikahı)altmda idiler onlara hiyanet ettiler.Kocalan Allahdan gelen hiç bir sev on
lardan savunmadı.(onlara) baydt girenlerle beraber sizde ateşe girin denildi128 -

Gerek yukanda beyan edilen ayette belirtildili gibi hiyanet etmeleri ve kocala
nnın onlardan bir şey savamamış olmalan onların helakını gösterir. Ayrıca ayeti 
kerimelerefe belirtildiA].'lnanları kurtardık, geride kalanlan da bogduk." 129 demesi 
gemi nin dışında kalan herkesin helak oldutunu gösterir. Nuh'un karısı da hıyanet 

122 Hud 11/40 
l:D Hud 11/41 124 Hud 11/42 
125 A'ni7164 
l:lf Şuara 26/117-ı20 
127 Nuh 71J26.25 121 Tabrim 66110 
13J Şuan.26/119-120 
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ettiAine göre O da boAulanlardan olmuştur. Zaten İslAm alimlerinden çoAu da 
Nuh'un karısı V aile'nin helak olanlar arasmda oldulu karuıatmı taşırlar. 130 

Buna ratmen gerek Tevrat'tan gerekse diAer İsrailiyat'tan kaynaklanan birtakım 
yanlş rivayetler de vardır. Bu yanlış rivayetlerin bir kısmı Kur'an Nassı'na tamamen 
aykm olan heberlerdir. 

Bunlardan bir tanesi Uc b. Unuk veya Anuk ilc ilgili rivayctttir ki; malcscftcf
sir kitaplanmızın çoAunda yer almaktadır. 

Rivayete göre Uc b. Anlık isimli kişi dev veya dev yapılı bir adamdı. Hz. Nuh 
devrinde vardı. Tutanda helak olmadı. Ta Hz. Musa zamaınna kadar yaşadı. Bu 
inatçı kafir, zalim bir insandı. Annesi Adem kızı Anak'tı. Bunu zina mahsulu don
yaya getirdi. Çok uzun olcfuAu için okyanuslardan balık tutar ve GU.nerş'in merkc
zinde kızartırdı. Bu adam Hz. Nuh'un gemisine bu kUçtlk çanak nedir? diye alay 
ederdi. Uc b. Anuk'un boyu. 3333 zira' idi. 131 

Tevrat'ta ise butun karada olanlardan burunlannda hayat ruhıımın nefesi olan
Iann hepsi otdUler." 132 derken Kur'an-ı Kerim ile uyumluluk içindedir. ÇUnkn 
Kur'an-ı Kerim'de de geminin dışmda kalanların boAulduAu beyan edilir. 133 Fakat 
gemiye binenler konusunda Tevrat'ta geçen haberler Kur'an'da geçen haberler ile 
ters dUşmektedir. 

"Ve Nuh kendisiyle beraber oAtılJan ve karısı ve oAullannın karılan çıktılar." 
134tv e tufiuun sulan ytızOnden Nuh ve oAullan ve karısı ve oAWJannın kanlan 
kendisiyle birlikte gemiye bindiler." 13' 

Uc b. Anuk ile ilgili rivayetler Kur'an'a tcrstir. Cenab-ı Hakk tufan munasebe
tiyle, tutanın meydana geldili alanda hiçbir canlı bırakmamış herşey ölmUfUlt. 136 
O halde Allah'm Ulu'I-Azın peygamberlerinin oltu öltır de nasıl olur ki, Uc b. 
Anuk ölmezdi Ayrıca Hz. .Adem'in kızına zina isnad uygu olmayan bir rivayettir. 
137 Ayrıca Uc b. Anuk'un boyuımn'3,333" zira' oldulu da ifade edilir. 138 Dunun 
boyle olunca Allah d:nşmanı olan Uc'un boyu nasıl bu kadar uzun olabilir. Bu riva
yet saAfaın kaynaklara dayanamayan lsrailiyattandtr. Gemiye binaılerin dışmda 
kalanlardan hiç kimsenin kurtulmadıp Hz. Ayşe'den rivayet edilen Ommi Vcled 
hadisi de bir delil olarak gösterilebilir. Hz. Ayşe'den gelen rivayetc göre Peygamber 
şöyle buyurdu: "Şayet YUce Allah Nuh'un kavminden birine merhamet etseydi, ço
Aunun annesine ınerbamet ederdi. Nuh kavmi arasmda 950 yıl yaşadı. Onları davet 
etti. Ta ki zamanın sonuna gelince aAaç dikti, &Aaçlar btıyüdn sonra kesti ve gemi 

130 Vehbi Mebmed age C:4 S.2342; Kıdub Seyyid, Fizilal Tre C. lO S.H5 
uı Taberi Tef!iri C.12 8.37� Tarihi. C.l 8.264� tboi Kııtaybe, Tevilu Mubtm'l Hadiıı • 278-79; tboi Esir ol 
Kamil c. ı 8.72; tboi Kmir, KJsuu'l Enbiy&C. l  8:135; El Bida.yc C.1 8.1 14 
m T� Tetviıı 7/22 
ın Şuara 26/120 
134 Tewat, Tcıkvin 8/18 
,, Tmat, Tctviıı 1nı 
1" Şuara 26/120 131 Aydcmir AbduUab, P�ga:mbeıtcr Taribi 8.54 tH ek Bobari Kitabu.'l Enbiyal; lbD, Hambel el Mumct C.2 ss 31�. 323, 33� 
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yaptı. Kavmi, yanından her gcçtiklerindc: Alay ederek gemiyi karada yapıyor nasıl 
yartttecek diyorlardı. Nuh da onlara: soma göreceksiniz diye cevap veriyordu. Ay
nlınca Tennur tutuştu. Su çoAaldı. Çocuk annesi korkarak dap gitti. Ta ki Uçte 
birine yetişti. Sonra üçte ikisine yetişti. Oraya çıkınca su oraya da ulaştı. Ta ki tır
mandı ve tepesine ulaştı. Su da tepeye ulaşmca elleriyle çocuAu kaldırdı da su, dap 
kavuştu. D&Am tıstoııe oturwıc.a su ile birlikte gitti. Şayet Allah birine merhamet 
etseydL o çoeup merhamet ederdi. 139 Ancak Tesinı'l-Menar sahibi Reşid Rıza; 
Hadis ravilerinden Musa b. Yakub hakkında soz edilmiş bir phıstır. tbni 
Muin'in'Sika" dedili bu şahsa en-Nevevi'Kavi' dcAiJdir." der. tbni Medeni ise zatü 
ve munk.enı'l- hadis olcfuAumı beyan eder. 140 Hakim sahihtir derken, ez-Zehebi is
nadm muztim oldujunu belirterek rivayet eden raviyi önemsememiştir. 141 Buna 
rajmen bu hadise uydurmadır diyen olmamıştır. Dolayısıyla geminin dışında kalan 
hiç kimse kurtulmanwştır. 

Tevratm tekvin bOltımnde geçen Nuh kıssasında Hz. Nuh'un peygamber olu
şundan O'nun kavmini Allah'a davet ettilinden, kendisiyle birlikte iman edaı her
hangi birini, o anda O'nun kafir olan ve kafirlerle birlikte boguhm ollundan veya 
kaf'ır ol an eşinin kUftunUn tufandan önce mi veya sonra mı oldupundan bolUlup 
boAuJınadıAmdan bahsedilmanektedir. Fakat tufanın sebebi konusunda Kur'an ile 
uygunluk oldujun görU.rOz. Ki turanın sebebi insanların ktlftır, şirk ve fesatta ileri 
gitmelerinden dolayı Allah (CC.) gadab etmiş ve onları suya gark etmiştir. 142 

Yine Tevrata göre Gemiye binen ve tufandan kurtulanlar Hz. Nuh ile onun eş
leri ve oAullan ile otunarmm eşleri dir. Kuranda ise gemiye binip kurtulanların 
iman eden kişiler oldulu bildirilmekte ve bunların �an az da olsa sadece Hz. 
Nuh un allesinden ibaret olmadılı anJatılmaktadır. 1 Kur'an-ı K.erimde Nuh un 
gemiye binmeyen bir oAtundan bahsedilmektedir ki; Tewatta böyle bir oAtunun 
olduAnna dair bir kayıt yoktur. 144 

Bu konuda gerçek olan şudur ki gemiye binnmeyen herkes helak olmuştur. 
Bunlara Hz. Nuh'un ollu ve karısı da dahildir. Bunun dışındaki rivayetler İsrailiyat 
tandır. 

G· SUYUN ÇEKILMESI VE GEMININ INDIGI YER HAKKINDAKI 
GÖRÜŞ VE RivAYETLER 

Nuh (AS)'m kavmine bir ceza olarak gOndeailen'Tufan" olayı Allah'm takdir 
ettiAi zaman kadar devam ettikten sonra yine YUce Allah'm'Ey yer suyunu yut ve ey 
gök suyunu tut" denildi.Su azaldı iş bitirildi.{Gemi)Ctldiye oturdu".Haksızlık ya
pan kavim yok olsun denildi"14!i Emir ve ferınaruyla sular çekildi tufan dindi.Oemi 

ı:w Hcyııcmi, Mıf'.CI!XIJZ-Zewbid C.8 8.200; Tcbari Tcfsiri, C.7 S.35 loto R. Rıza MeDlll C.l2 8.79 141 c:z-Zcidıi Mizamı'l ltidaı C.S 8.475; İbni HIICCI', TdWbu'l Tcbz.ib C. l l  S.431 
141 R. Rıza, Mcaaıı C.ı2 S.103 
ı.o Şiqek. Said • 8.28 
, .... Şimı)ck Said liF 8.28 
'"'Hud 11/44 
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cudiye indi.146 Hemen peşinden"Denildi ki:Ey Nuh sana ve seninle beraber olan 
ttmmetlere bizden selam ve berekctlcrle(Gemidcn) ml Kendilerini (DUnyada) fayda
lanacajmuı., sonrada bizden kendilerine elem verici bir azabm dokunacajı 11mmet
lerde olacaktlr" 147 

Kur'an-ı Kerim'de Nuh (AS)' un Tufanını anlatan ayeti kelimelerin belaAaftna 
ve tıslubuna baktıgunıma çok veciz bir şekilde ifade edüdjpıe f8]ıid oluyoruz. 
BediUzzaman Said Nursi bu gereli şöyle ifade cdiyor:'Nasıl ki bir umumi harpdc 
bir kuma ndan zaferden sonra ateş eden bir ordusuııa(Ateş kes) ve httcum eden di
Aer bir ordusuna(Dur) der emreder, o anda atet kesilir, hueum durur. {lt bitti istila 
ettik bayrajımız dUfmanın merkezlerinde yüksek kalelerinin başmda dikildi. 
EsfelU's-Saf'ıline giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular) der. 

Aynm öyle de o emsalsiz padişah Nuh'un kavmini mahve1:Dıek için semavat ve 
arza emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor. "Ey Arzl Suyunu yut. 
Ey Sernal Dur işin bitti. Su çekildi. DaAm başında memuru ilahinin çadır vazife
sini gören gemisi kunddu. Zalimler cezalarını buldular "İşte fU Uslubwı ulviyctine 
bak." Zemin ve gök iki muti asker gibi emr dinler, itaat ederler, diyor. lşte şu Uslub 
işaret eder ki in..wun isyanından kainat kı.zıyor. Semavat ve arz hiddete geliyorlar 
ve şu işaretle der ki:"Yer ve gök iki mut'i asker gibi emirlerindeki bir zata isyan 
edilmez, edilmemeli" dehşetli bir zecr ifade eder. lşte tufan gibi bir umumi olayı 
butun netice ve hakikattariyle birkaç cumlede icazli ve i'cezli cemalli ve icmalli bir 
tarzda beyan cder"148 

Tufiuun dinmesi ve suyun yerden ve gökten kesilmesi Kutan-ı Kerim'de bu 
kadar veciz bir şekilde ifade edilirken gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Kaina
tm her zerresi ilahi vazifesine icra ederken eşrefi mahlukat olan insanoAfunun bu 
vaz ifesini neden yaptıiını ve Nuh'un gemisi meselesinde olan'iman gemisine" ne
den binınedilini somuunız gerekir. 

Tevrat'ta ise tufanın dinmesi şöyle geçer'Ve Allah Nuh'u ve O'nunla beraber 
gemide olan bUtun bayvanlan ve bUtun sıtırlan hatırladı. Ve Allah yerin UzeriDden 
bir ı1lzgar geçirdi ve sular alçaldı"Ve enginin kaynaklarıyla röklerin pencereleri 
kapandıler ve göklerin yapwnınun ardı kesildi ve gittikçe sola r yerden çekildiler 
ve 150 gtın bittikten sonra sular azaldı.'Gemi yedinci ayda I 7. gtıntınde ararat 
dqlan uzerine oturdu. Sular onocu aya kadar gittikçe azaldt.On.uncu ayda ayın 
birinde dallarm başları g0111ldo.. Ve vaki oldu ki kırk gUn gittikten sonr a Nuh 
yapmış oldulu gemini penceresini açtı" ve kuzgunu gönderdi ve o yerde sular ku
myuncaya kadar öteye beriye gitti"'ve sular topraAın yUzU ttzcrinde eksildimi diye 
görmek için yarımdan gtlvercini gönderdi"'Fakat gtlvercin ayaAmın tabanına iyi bir 
istirabat yeri bulamadı . Ve gemiye O'nun yanına döndü ve elini uzatıp O'nu tuttu. 
Ve onu kendi yanına gemiye aldı." 149 

IM Hud 1 1144; CD Nccah Abdulvabab age S.�9; A'dan Z'ye TOrk ADI. Nuh Md. 
1�7 Hud ı 1148 
14 Nani Said, 8&zJa' 11.349 
1�' Tewat, Tekvin 8/1-9 
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"Ve diger yedi gUn daha beldedi ve gttvercini gemiden tekrar gOııderdi"'ve ak
pm vakti gttvercin O'nun yaruna girdi ve iş atzmda yeni koparılmış zeytin olduk
lannı bildi."'V� diler yedi gUn daha beldedi gUvercini tekrar tekrar gönderdi ve 
artık kendisine dönmedi."'V e vaki oldu ki altıyüz birinci yılında birinci ayda ve 
ayın birinde yerin üzerinden sular kurudular. lşte toprağın yt1z(1 kuromllfbı ve i
kinci ayda ayın on yedinci gtın1tnde yer kum idi" 'V e Allah Nuh'a söyleyip dedi"'Sen 
karın, çocu klann ve kanlan gemiden çıkm"seninle olen ve her beden sahıbi her 
yaşayan şeyi gerek kuşlan gerekse sıAtrları. gerekse yerytızUnde her surtıneni ken
dinle beraber çıkar taki onlar yerden tu.ıesin ve semerli olup yer Uzerinde çoAaldı
lar.''1� 

"Ve Nuh kendisiyle beraber oAullan ve karısı ve aAtıllarının kanlan çık:b
lar"'her hayvan her stırUnen şey ve kuş yer tızerinde her hareket eden şey nemilerine 
gore, gemiden çıktılar." Ve Hz. Nuh (AS)Rabb'e bir mezhep yaptı ve her temiz 
hahvan dan ve kuştan aldı ve mczbah tızerinde yakılan takdimler arz etti 'V e Rab 
hoş kokuyu koklacb ve RAB yUrelindc dedi.Acfamın ytızO.nden artık topralı tekrar 
lanetlemeyecelim. ÇUnktt adamın yUretinin tasavvuru gençHAinden beri kötudur 
ve artık her yaşayan şeyi ettigim gibi tekrar vurmayacaAJm." 

"Yerin butıın gUnlerin devamınca ekme ve biçme, solUk ve sıcak, yaz ve kış 
gece, gUndUz kesilmeyecektir"151 

Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'ta aktatdıj:ımız bilgilere göre tufanm sona ermesi ve 
geminin indigi yer hakkında farklı göı11fler ortaya çıkıyor. Şimdi bu göı11fleri ak
tarmaya çalışacaAJz. 

lbni Abbas'dan gelen bir rivayete gore tufanda geminin içinde seksen kişi var
dı.Yuzelli gtın kaldılar.daha sonra KAbe'ye doAro yöneldiKAbc'nin etrafinda yedi 
kez dolaştı. Sonra C6di daAJM yöneldi. Hz. Nuh (AS) CQdi'ye once kargayı gön
derdi. Karga leş bulcfuAunda geri gelmedi. Sonra gttvcrcini gönderdiZeytin yapra
AıYla geri döndu.Hz. Nuh (AS) Cddi"nin Uzerine indi. Orada bir koy kurdular adı 
seksenler köytl oldu. Bir gtın sabah olunca dilleri seksen ltıgata böltıııdtt. Bunlar
dan biri de .Arapçaydı. Hz. Nuh (AS) onlar arasmda terctı.man1ık yapıyordu. ın 

lbni Sa'd'm yaptıAı rivayette ise:Yuce Allah emri ile su fişkmp gOlden yqınıD" 
inince tom vahşi bayvanlar Hz. Nuh (AS)'a dogru gelip gemiye bindiler.Aynı gQntı 
çıktılar.Sular yerden onbeş arşın yUkselmitti.Gemi Utm dttnyayı dolaştı, Kabe'ye 
geldi yedi defa tavaf etti.Kibe yUkseltildi sonra Cddi'ye indi. Bu stırenin altı ay 
veya bir sene kadar olduAtı rivayet edildi. 133 

Yukardaki ifadelerden anlaşıldıgı gıbi geminin indili yer konusunda iki bölge 
Uzerinde rivayetler yo�. Bunlardan biri Cddi Dagı digeri ise Agn 
Datı'dlr. Bunun için Once bunların bulunduAn yeri açıklamak gerekir. 

1"' Tewat, TctWı 811019 
m Tevnt 8118-22 ın ZJ::III!dıpıri, Kqfaf 1" İbDi. Sa' d Tababal Cnnmalı C.2 11. 43414428 Nobı Hadis 
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Cddi:Kelimesi cOmertlik manasma gelen cud kOkanden gelmektedir. Dqm 
tepesinin avuç içi gibi oluşu tufandan sonra geminin konmasma ve gemidekilerin 
konmasına elverişli duromu sebebiyle bu adı almıt olması muhtemeldir. IS4 

Cfidi DaAı gtıney dop Anadolu bölgesinde TUrkiye-Irak sınınna 15 km uzak
lıkta dicle ıımaAı kıyısında bulunan Cizre'nin 32 km kuzeydolUsUnda Şırnak ili 
ınrkezine 17 km mesafededir. Elips biçiminde olan Ctldi DaAı ttzerinde 2000 met
reyi aşan dort tane tepe vardır.Bu tepelerden 20 ı 7 m. olanı Hz. Nuh (AS) peygam
berin ziyerct tepesi adını taşır. 1�' 

COdi DaAı:Dicle'nin kuzeyinde Musul'a yakın kuzeyden gOneye Uç gUnltJk me
safeyle ırnman yUksekliAi bir buçuk gUnU alan palamut agaçlanndan dolayı en yeşil 
olan yakınlannda seksenler diye bilinen kOy bulunan bir dqdtr. 1� 

Ctldi Dajı: Diyarbakır yakınlannda bulunan Ermenistan daAfanyla birlqcn 
Hz. Nuh (AS) gemisinin durduAu tfaldır. 1�7 

Cfidi, Musulefa bir daim adıdır. t$8 
Cddi Dqı: lbni ömer'in adasmda Dicle'nin dolUsUnda Musul'a ait bir daAm 

ismidir.Hz. Hz. Nuh (AS)' m gemisi onun tızerinde oturdu. 1� 

YUce Allah diAer iki daA ile birlikte tereflendirıniştir.Ctldi'yi Hz. Nuh (AS) ile 
Hıra'yı Hz. Muhammed ile, Sina'yı Hz. Musa ile şereflendinniştir. Ctldi'nin Uzerin
de Hz. Nuh (AS)'m yaptı!' mescidin ve sefme-i Hz. Nuh (AS)'m bazı asan mevcut 
oldulu da rivayet edilir. 1 

Cddi DaAı'nın temelinde jeolojinin ]ura ve Kratese dönemlerine ait ku.tlevi 
kalkerler bulunur. Bu temelin ustUnde genç (Ost Kratese-Paleosen yaşlı) bir seri 
yer alır. Bazı yerleri sarp ve engebeli olmakla beraber çıktiması ve initmesi çok 
kolay bir daAdır.Gtıney kesiminde Dicle'ye sel ve çaylar dökUlmektedir, yUksekliAi 
fazla olmamakla beraber gtıneye ve batı yonunde oldukça görkemli bir gortıntl§e 
sahiptir.Kurak bir bölgede yer alınasma raAmen 500 mm'nin tızerinde yaJmıır 
do.şmektedir. Bundan dolayı ı 500-2000 m arasmda çam ve lllCfC ormanlan mev
cuttur. Halen ajaçlan epeyce tahrip edilmit olmasma rajmen daim kuzey yamacı
nın Uzerinde seyrekde olsa meşe bulunmaktadır. 

Cfidi DaAı dinler tarihi ve bilhassa lsJJm dini bakımmetan önemlidir. Zira 
Kur'an'da Hz. Nuh (AS)'m gemisinin tufandan sonra C1ldi Dalı'na oturduAn belir
tilmektedir. Bu konudaki ayeti kerimenin meali şOyledir"Ey arz suyunu yut ve ey 
gök suyunu tut denildi. Su azaldı, bitirildi, gemi CQdi Daat uzerine oturdu."161 

154 Diyaoedn 1stam ADııik1opcdjli C.8 COdi md ::Dt A COdi md, Oogi1 � Cotrafya !&016 C6di md. 
Muhammed Mesut w Rıfat Cuma a.g.c.., 1.62 

m Kamusul Mubiı COdi Md; Taba Taba-i a.�e.. C. lO. s.270 ile 230 m-Nea:ar Abdulvabbab. a.g.e. s.62 158 bıai Ccvzir, a.g.o.., C.4, Ll 12; Talıa Taba..� a.g.c., L240; Köba1, a.g.c. L102 
IS9 d BatwH, Mucmcu.·ı Buldan CWti md. C.2, 8.208 
ı• Kuıtubi. cmul Ahbm, C.9. a.29; Köksal Asım. a.g.o.. C.l, t.102; Taoyu Hikmet. Dinler Taribi Aıattırmalan, L20 10 Hud 1 1/44� D.LA, C.8, Cudi md. 
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Kitab'ı Mukaddes yazarlannca'Rrt" kelimesinin yanlış seslendirilmesi sonu
cunda ortaya çıkar. Ararat kelimesi batalı yorumlanmış Hz. Nuh (AS)'m gemisinin 
inciili yer olarak AAn Dajı oldulu gösterilmişse de bunun gerçeje uygun olmadılı 
anlaşılmıft:ır.tQ 

Zaten onuncu ytızyıla kadar bir çok Ermeni müellifm ve daha başkalarının 
esesrlerine dayanarak Agrı Dalı'nın tufanla mtınasebeti bulımmadıAıtıı oldukça 
bO.yUk bir katiyyetle tespit etmek mumkandOr. Eski Ermeni rivayetlerinde Hz. Nuh 
(AS)'m gemisinin bir daA Uzcrinde otunfuluna dair hiç bir bilgi yoktur. 163 

Kutan geminin CQdi'ye indilini belirtir. CQdi Mardin'in A:zze ilçesi sınırları 
içinde olup Kadim wnandan beri bu isim ile andmaktadır. TUm bilimsel vetileı
geminin CO.di'Ye indigini teyit eder. M.Ö.250 yıllannda yaşamı§ olan Babil kenti
nin dini lideri Berasus Keldanilerle ilgili tarihin Hz. Nuh (AS) 'm gemisinin COdi 
Datı Uzerine otun:Jugunu söylemektedir. Aristonun Ojrencisi Abydenus ise aynı 
rivayeti teyit etmekle kalmaz aynı :mmanda kendi çaAmdaki bir çok ıraklmın ge
minin parçalanna sahip olduklannı bu parçalan batudıklan suyu da hastalara tifa 
olarak içirdiklerini yazar. 164 

Gemi I O Muharrem gO.nU CQditye oturmuştur. Ancak cudi kelimesi ismi cins 
olarak alınırsa � bir daA anlarnma gelir. Lam manası alınırsa bugttnkU 
Cddi Dafı anlqılır. 1 

lbni Batu da Seyahaınamesinde'Oraya indijimiz gUn Allahu Teala'nın kitabın
da adı geçen Hz. Nuh (AS) gemisini koncfuAu C6di Dalı'nı görduk ki yU.ksek ve 

ll7lınca bir daAdır. Ondan iki konak ötesine gideek Nusaybin'e gittik" der. Bu f:11-
f(l Heratlı yahut el Hamavi ve Evliya Çelebi'nin ifadeleri de desteklemektedir. 66 

Hz. Nuh (AS)'m gemisinin Masik DaAı zirvesine oturmasına dair XI ve XIll 
yy. larda Ermeni edebiyatmda yer alan bilgiler ise Avnıpalılar Tevrat'daki ifadeyi 
yanlıf tefsir etmelerinden kaynaklanmakdadır. Esasen AAn Datı çok yUksck ve 
sarp olup insan bayatı için su, alaç, barınacak yerler vb. imkanlardan yoksundur. 
Bu sebeple oraya inmesi m.tımkt1n gOrtınnıemmektedir. Clldi D&Aı'nda ise birçok 
mataranın bulunması, tepesinin inmesi için yeterli bir yüzey oluşturması geminin 
oraya iıımcsi için ye terli ipucu vermektedir. Geminin oturcJuAu mahalin Y evildal 
adını alıtı da dikkat çeken bir husustur. lslim Ansiklopedisi'nde (M.S1reck) tara
findan yazılan bir husustur. Maddesinin orjinal adı'Oelecek" kartdılı olarak kul
lanılan "Tredetion" kelimesinin TU.rkçe'ye "Efsane" tcklinde çevrilmesi gerek 
Kur'an-ı Kerim'de, Kitab-ı mukaddeste ve gerekse eski metinlerde ya- alan olayın 
sanki aslı astarı yokmuş gibi yanlış bir kanaat uyandmnaktadır. Dijer taraftan yine 
aynı maddede Nöldek'den nakledilen yonunda gerçegi ifade etmemektedir. Nöldeke 

161 DiA, C.l Cudi md. 18 DİA, Cudi md. C.8 
164 Mevdudi, Teftıim. C.l. sa.39S-96; Tarih Boyuoca TeYhid Mikadele&i ve Peygamberimiz. C. l, s.406 
10 Nadim Madd, Lg.c., &397 
ı• Aksoy Bilal, Nuh'UD gaDisi ve Tufanı, ss. 187-189 
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gore Kur'an-ı Kerim'de zikr edilen Ctldiden maksad Arabistandaki dqdır. Hz. 
Mulwnmed bu daAı buton dajlarm yUkseli saymıştu. 161 

İslAmi kaynaklarda CQdi adını taşıyan iki daA söz konusudur. Bunlardan birisi 
Arabistanda yer alan, ve Tay kabilesinin yerleşme aJanında bulunan daAdır ki Ebu 
Setre el Beva'nın şiirinde yer alan daA da budur. Diaezi ise yukarda konumu ve ozel 
likleri belirtilen Ctldi DaAı dır. ButUn tersir kitaplannda kaydedilen ve lbni Abbas 
Ka'be b. Ahbar gibi sahabelerden nakledilen rivayetlere gOre CezR'de Musul ya
kmmda bulunan ve bugUn TUrkiye smrları içinde yer alan dqdır. BAer bir pirin 
şiirinde yer alması delil sayılırsa lbni Kays er Rukuyat ile umeyye b. Bbu's salt'm 
şiirlerinde geçen Ctldi Arabistandaki Ctldi Dalı dır. öte yandan Hz. Mnbammedin 
CQdiyi Arabistanda btı.ton daAların UsUlnde tuttuAtı iddiasıda mesnetsizdir. 

Oerek Cddi DaAının yapısı gerekse konu ile ilgili tarihi bilgi ve rivayetler 
Kutan-ı Kerim'de geminin Uzerine o� bildirilen Ctldi DaAının bu dal oldugu 
şeklindeki kanaati destekler mahiyettedir. 68 

Ararat kelimesi Tevrat'da bir ülkenin kırallıAJbıb ve bu tılke4e bulunan bir daA 
silsi1esinin adı olarak geçmektedir. Buna göre Tevratta geöen ararat, tarihte hem 
Urartu olarak bilinen Asya kökenli kavmin hemde bu kavmin M.ö I 000 yıllannda 
Van şehri merkez olmak uzere kurcfuAu devletin adıdır. 

Asur dilinde "Unıatri" olan "Uraıtu." kelimesi lbranice Kitab-ı Muk.eddes'de 
yanlış seslendirme neticesinde ararat şeklini almıştır. Urwdri, � bölge, yUksek 
memleket demektir. Bu bölge C1ldi DaAının Gordyaı bölgesidir1 

Araştırmalar, i1k defa M.Ö. 1274 yılına ait Asur kıralı I. Salman Şar'm kayıt
lannda raslanmaktadır. Burdan kast edilen yer ise Van OOlU nUn gU.ney dolUsUn
daki dallık bölge kast edilmektedir. Nitekim Babilonya hikayesinde de tufanın 
Nisw' adı verilen bir daim tepesinde oturduju nakl edilmektedir. Bu dal daha 
gQneyda Asur toprak1anııın doAusunda aşşaAı Zap suyuyla Diclenin � arasm
daki bölgede yer almaktadır. Burası Ctl.di DaAının bulunduAn bölgedir1 

Tevrat'm Acemce ve SUryanice terctımelerinde geminin incelendi.Ai yer olarak 
Ture Karda olmak zikredilir ki blU'8Sı Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen C1ldi DaAJ'dır. 
171 

Ayette yer alan Ctl.di'nin özel isim olmayıp daA ismi olduAtı söylense de 
CQdi'nin özel isim oldugu gOrUşU daha almfır. Ctldi'nin geminin inişine daha uy
gun olması ve aıdi'de bulunan bazı gemi kalıntıları geminin CQdi'ye indiAini kuv
vetli bir te kilefe kanıtJamaktadır. t1.l 

1" D.tA. C.8 Cudi md. lfil DiA, C.8 Cbdi md. 
"' Yalçın C&vit, Lg.c., 1.21 170 Yalym Cavit. a.s.e.. &21 
171 Yalçm Cavit, a.g.c., 11.21 
ı n Yalçın caw, Lg.c., a.22 
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Oeminibn CQdi'ye indiaini göSteren deliilere veya iddiacılann göı"Qşlerini be
lirttikten sonra:Ain Dalı'na indil;ini iddia edenlerin delillerini de ortaya koyaa.�tz. 
Ancak daha On9C AAn Dalt hakkında bilgi vereceAiz. Aln'nın yeri: 

AAn'nın dopsunda Musa DaAJndaki bu daA Nuh tufanmda Nuh'un gemisinin 
otıJrdu.Aunu. belirten Yahudi ve Hıristiyan inanemefa kutsal tamnan datchr. .AAn 
(Ararat) dagı: Selçuklu TOrklerinin 'BAri Dal" bazı boylannda' AAır Daf' dedikleri 
AAn Dqı 'nin bttyok olanı (5165 m) Ku.ç1lk AAn ise (3925 m) ytıkseklili olan iki 
datchr. 

Bu inanca göre Hz. .Adem ile Hz. Havva burada yaprruşlardır. Müslümanla
nnda bazılan burayla özel ilgilenmektedirler. Bumın sebebi ise Kur'an-ı Kaim.'de 
Nuhw gemisinin indiAli yer olarak belirtilen yerin burası olduAtma kanaat 
getirmektediri er. 113 

AAn DaA� m klasik coArafYacılar Ararat olarak tanıtırlar. Ermeniler Masik veya 
Masis Dalı olarak bilir. daha sonraları Masius Dalt'yla karıştmldı. Masiu Diyar
bakır yakınlanndaki Karacadafm adıdır. lranlılar .AAn DaAı'.na'Kuh-i Nuh" (Nuh 
DaAı) adı verirler.Bski TUrider BAri DaAt veya Arkuru derlerdi ki bu da eAri anla
mına gelir . .AAn adı' Ark' ve'arça" demektir. Bunların anlamı gemi demektir. Bunun 
için Nuh'un indili yerdir. Latinceefe Nuh'un gemisine'Arca Noe" denir. 174 

AAn'ya ayrıca Huırilerin bu bölgeyi egemeniili altmda tutması sebebiyle 
Ahurri de denir. O zaman da Ahwri denilen bir kasaba vardı. 1840 yılında yerle bir 
oldu. Bugtın aynı ad tqıyan bir köy bulunuyor.' .Aguri" O' baA dikti anlamına 
geldil ine göre Nuh'un tufanmdan sonra bal dikmesiyle parelellik arz eder. 1" 

AAn ayrıca, Ar-Hurri (Ateş Alevleri) anlamına gelir ki volkan gibi tavlar at
masından dolayı bu isim v�ir. Agbıy:ıssız, korkunç anlarnma gelir. Agrc ise 
zirve anlamında kulJandmı§br. 1' 

Hz. Nuh (ASfm gemisinin AAn DaAt'na iDdiAini ileri sUrenierin kimliklerine 
bakbaımız zaman bunların daha çok Yahudi, Hırisyiyan ve bazı Ermeni tarihçileri 
olduklarını gOrUrUz. 

M.Ö.I.yy.'da yaşayan Samli Nikola, Hz. Nuh (AS)'m gemisinin bttyok tufan
dan sonra Eımenistanda Minyade'nin ötesinde barış adıyla bilinen btlyUk bir daim 
zirvesinde olcfuAunu açıklamaktadır. Y orumcular bu daim AAn Dalı'yla &)'DI oldu
Aunu söylerler. M.Ö.l .yy'da yaşayan Flaviuse Joshephus Tevrat'ta ,rçtiAi gibi 
Gortgene DaAtannda olcfuAunu bununda Aln DaAı oldulunu belirtir. 1 

M.S.(320-377) yıllan arasmda yaşayan Said Ephrem, Hz. Nuh (AS)'m gemi
sinin Acarat DaAiannda olcfuAunu belirtir. SUcyani bilgini Mar lpas Catina Hz. 
Nuh {AS)'m gemisinin Ermenistaqn'da olcfuAunu söylemektedir. Ermeni tarihçi 

1 n TIIII)'U Hikmet, DiDicr- Taribi Araftumalan, s.25 
ı u .Aboy Bilal, c.g.c. BB.ı63-165 
m Aboy Bilal. e.a,e. a16S·166 116 Aboy BilaJ, c.g.c. ıs.166 
171 Aboy Bilal, e.g.e. ııs.176-177 
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Bizanslı Faut us (M.S.3 ı ı -395) Hz. Nuh (AS) ,m gemisinin Ararat DaAı'nda oldu
ltJnu söyler ve yaptıgı araştumalarda getirdili tahta parçasını da Nuseybin de 
sergiler ancak Sararat Dalı CQdi DaAı'dır. Yine M.S.VI.yy'da yaşayan Sevil'l 
lsidorus (570-636) Etimologi (Etimoloji) adlı eserinde gemi Ataratta olcfuAunu 
ileri sUter. 178 

Fransız gezgini Jean Babtude (1605-1689) geminin Araratda olduiunu açlklar 
ayrıca Fransız Joeph Pitton de Tourte Fort (ı656- 1708) aynı goruşo. paylaşır. 179 

AAn Dalı'nda gemi arama çalıpnalan 1700'1U yıllarda başlar. Ama genel ola
rak daAa ilk çıkanın Frederic Pmot olduAn bilinir. Parrot ı 929 yılında AAn 
DaAı'na tırmanmıt ve Hz. Nuh (Asrın gemisinin kalmtllarını 200 metrelik bir 
dUzlUkte b ulcfuAunu söylemiştir. ı976 da Jeames Bnıye dap tmnandı. Ve 4000 
metrtde lav yıpılan arasmda dort ayak (121, 92 cm) uzunlutuııda ve beş inç (12, 
70 cm) katmhAmda yontulm.U§ tahta buldulunu iddia etti. 180 Roskovi Sky bir Rus 
pilotu A.ln'nın 25 mil kuzeydopsuııdaki yamaçta bir gemi kalıntısı bulunduAunu 
söyler. 

Geminin 1200 m uzunluAu o1cfuAunu ayrıca 6000 senelik direklerinin de sat
lam olcfuAunu bildirir. ll.Dtlnya savaşında yapılan bir çalışmada yine aynı yerde 
1200 m uzunlutuııda bir gemi oldupu iddia edilir. 181 

Ancak başka kaynaklarda ise gerk Frederiche Parrot gerekse Rus pilotu 
gemUyU bulamadıkları geminin izine rastladıkları deminin izine rastladıkları ifadesi geçer. 1 82 

1834 yılında Rus arqtmnacı K.Spaksi ile Aytonomoff Alıurl'ye tırmananlar: 
1845 yılında alınan sosyolog Herman Abich AAn Dalı'na tmnanır. Aynı yıl İngiliz 
H.D.Seymour Ahuri tarafindan dap çıkarak incelemelerde bulunur. Rus genarali 
1 .Khode ko ve coArafyacı Khenikoff 1850 yılında Serdar Bulak yöresinde 60 kişilik 
bir toplulukla araştmnada buluııdu.1856 lngitiz R.Stuart ile Monteith Beyazıt yö
nune çıkar. ı836-1839 yıllannda Ktıçtık Asya'ya gezi dtızenleyen Prus devletinin 
Askeri uımanı Hel m.ut V on Moltkc (1800-1891) gUneydoAtJda yazdılı mektuplar
da geminin aıdi'ye indilinin halk arasında dolaştıAmı yazar. 183 

1916 da Rus pilot Waladimir Roskouyky bu yUredc uçakla yaptıgı gtızlcmlcrde 
gemiye benzer kalınfllara raslandıAmı iddia eder. 

1936 yılında araştımıalar yapan Yeni ZeUanda'lı ciaAcı H. Kriht Nuh'un gemi
sine ait birtakım tahtalan AAn Dagı'nda gordtlAtJnU söyler. 184 

lll ............ Bilal, · -z c.g.c. 18.177-180 ::Aksoy Bilal, e.a.e. sa.191·192 
Ylli9m Cavit, Lg.C., L23 111 Yalçm Cavit, ag.c., L23 112 Aksoy Bi1al, e.a.e. .. 193 

113 Abuy BiJal, c.g.c. 1.194 
114 Aksoy Bilal, e.g.e. a.196-197 
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Hz. Nuh (AS) �m gemisini AAn DaAı'nda arama ve araştuma çalışmalanna 
baktıAJmızda:bu anunalannın amacmm. farklı boyutlarda olcfuAunu gOrUrUz. 

a)Dini Boyutu:Tevratta geminin Ararat Dalı'na ind.iAi1" beyan edilir. Yahudi
ler tahrif edilmiş Tevrat'ta geçen Ararat DaAJ.'nın da AAn Dalı oldugunu gUsteren 
bir delil de mevcut deşild.ir. AAn Dalı sadece batı coArafYalannda geçer. Bunun se 
bei Tevrarta geçen Ararafm AAn olduşunu tefsir etmeleridir. 186 

Oysa Tevratta geçen AAn Dalı ifadesi M.O S.asırda kaleme alınan rohban 
metinleriaize aittir. Bunun yanmda geminin lndili dal olarak Ain dalı olduAn 1 1-
12 yy. da bazı katkas kabileleri tarafindan rivayet edilnıiştir. 187 

Aslında Yahudilerin bir kısmı Kur'an'da geçen'Ctldi DaAı" ibaresine itiraz 
etmemektedirler. ÇUnkt1 yakut el-Ham8Ul tarafindan Aramice'yc tercume edilen bir 
metinde de böyle oldulu söylenir. 188 

Allah Nuh (AS)'a 300 arşın boyunda SO ıqm boyunda 30 arşın yUkseklilinde 
bir gemi yapmasını emretti. Gemi Şimşit apeından yapıldı. Zift ile kaplandı. 
Nuh'un ömrünun 600.yılmda ikinci ayın onyed.inci gtın11nde wku buldu. YaAmur 
40 gUn 40 gece surdU. Su yerytlZUnde ıso gtın kaldı. Oemi tufanın yedinci ayının 
on yedinci gUntınde Cddiye oturdu. Nuh (AS)'m omru 601. yılına vannca birinci 
ayın birinci gtınUde yer kunıdu. Nuh ve beraberindekiler gemiden çıktılar. Meseid 
ve Allh'a kurban kesme yeri yaptı ve kurbanlar takdim etti. 

Bu açıklama Tevrat'tan aktanldı. Bu açıklamaya göre � Ctldiye otunnut
tur. Bu açıklamayı yapan Yakut'un vefat tarihi 1229 dur. Demekki Miladi Xlll. 
Asra kadar geminin CQdiye oturdugunu söyleyen Tevrat ntıshası mevcut idi. 189 

Xlll.Asr'dan sonra Katkas kabilelerinin XI ve XII. yy.'da yaptıklan rivayette 
bazı Hırisitayan din adamlan HıristiyanlıAın inanemıda katarak, geminin Masis 
dalfna indiAini söylemişlerdir. Masis dalı da Aan Dalı dır. 190 

Bu da dini taasubun bilime nekadar kanştırıldıgmm bir göstergesidir. 
Bu taasmba sırf muarret Tevrat'ta geçen bilgileri dojrulamak için 

Amerikalı'lar AAn daAJ"' lnceleme yapmak tızere gelirler fakat elleri bot dönerler. 
191 

b) Ekonomik ve kıllturel: AAn daAJnda bulunan zengin maden yataktan, 
Urartu'lara ait çeşitli altın eşyaların çıkması bolgede bulunan zengin Uranyum ya
takim Amerikalıların Oradan aldıklan taş ve toprak parçasını memleketlerine gö
Ulrmek ist emeleri, AAn'nın önemini ekonomik bakımdan önemini belirtmeye ye-

ıas Tewat Tckvin 814 tN Yal9m Caviı. a.a.e.. a.20 
117 Yalçm Cavit, Lg.C.., a.21 
ı• Alci SQ1eymaD, Tcfiiri, C.3, 1.1284 
1119 Afet 801eymaD. a.a.e.. c.J. &.1284 
1110YaJvm Cavit, Lg.o., &21 
191 K&sal Alım, a.g.e., ıı.103 
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terlidir. Bunun için başta Amerikalılar olmak tızcre batılıların dikkatini çekmiştir. 
192 

c) Jeolojik ve Siyasi Boyutu: tkinci dnnya savaşı yıllannda özellikle TOr
kiye'nin NATO'ya girişinden sonra Amerikalılar nezdinde Aln daAJnın Jeoplitik 
onemi daha da artm.ıştJr. 

Buna bir de 1979 yılmda tran'daki yönetim delişiidili ile 1980 li yıllarm
da meydana gelen lran-Irak savaşı bu önemi dahada artumıfbr. 193 Işte gerek dini 
gere ekonomik ve ktllturel gerekse siyasi ve jeopolitik gayelerle 1 ?.yy dan beri A
mer ika ve diAer batılı Ulkeler tarafindan Alrt'ya yönelik çalıvmalar ve Urettikleri 
sansasyonelp haberlerin doAm olmadılı daha sonra yapılan araştumalar la ortaya 
çıkmıştır. 

Nitekim 1937 yılmda Bnb. Cevdet SUNAY lS Subay ve SO erle AAn Da
Ama çıkmıfbr. 23 Temmuz 1968'de ise Albay Turhan SELÇUK, 18  subay, 16 ast
subay ve 1 12 erden oluşan bir ekiple Alrt'ya çıkmışlar. Fakat her iki ekip ziıvede 
böyle bir kalıntıya ras1amadıklannı söylemitlerdir. 194 

Daha sonraki yıllarda Alman araştırmacı Friedirch Bender ise yaptıgı ince
lemelerde CQdi de bulunan katnm.ın SO bin yıllık olcfuAunu tahta parçalarının da 
6630 yıllık olcfuAunu tesbit etti. Hata payının ise 300 yıl olabilccejini söyledi. 193 

Batılı basın bununyerine Cddi'ye yöneldi. 24 Ocak 1994 tarihli, Mail Or 
Sunday adlı lngiliz gazetesi bunu haber yaptı Meydan gamesi, 2/2/1994 tarihinde. 
GUnaydm gazetesi ise 19/2/ı994 tarihinde, Sabah gazetesi ı 7/ıtı994 tarihinde 
konu ile i lgili haberi manşetten vediler. 196 

Daha önceleri France Soir gazetesinin 31/8/1949 tarihli sayısında'Nuhtm 
gemisini gördük. . •  Ama AAn'da deAil" şeklinde ki manşeti C6di'nin kqif hikaye.. 
sini ortaya koydu. Bu haberde geminin, 1 SO m. uzunlup 24 metre genişiili ve ı S 
m ytıksekli linde oldıJAu belirtiliyordu. 

Bir TOrk gazetecide aynı yerde cbıiz hayvanlannın izine rastıadıaım SOy
lUyor. 6/2/1972 tarihli Tuık gazetelerinde'Nuh'un gemisinin Ctldi Dalı'nda oldu
junu haber verdiler" Milliyet gazetesi aynı haberi 7/2/1972 tarihinde verdi. 197 

Gerek batılı gerekse TUrk gazetelerinde yayınlananlarp bizim kanatimizi 
doAruJarsalarda bu haberlerin hakkında başka amaçlara yönelik oldııklanna dair 
kanaat ve endişeler taşıyoruz. 

192 Abay Bi1al. e..g.e. &230 19.\ Al.-. U.:lal ,.._r ... ...., c.g.c. &230 
1114 YalçmCavit, Lg.c., s.23 1" Yal9m Cavil, a.g.e.. a.23 lllll Yalçm Cait, LS.C., L24 
197 Y alçm. Cavit, Lg.c., a.24 
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H· HZ. NUH (AS)'IN TUFANININ EVRENSEWGi 

Insanlık tarihinin en btıytık felaketi olan ve tarihe Nuh tufanı diye geçen 
tııfamn evrensel olup olmadıAJ. komınsunda bttytık tartışmalar oluştur. Bu tartışma
lar şu tıç problemin etra1inda odaklanmıştır. 

a) Nuh tufanı everensel miydi? 
b) Nuh tufanı bölgesel miydi? 
c) Nuh tufanı cografi bakımmdan bölgesel oldugu halde mahlukatı 

{özellikle iruumhAı kapsama bakımından evrensel miydi? 
Biz bu konudu önce bqta Kur'an-ı Kerim'den ve diAer semavi kitaplardan 

faydalanarak cevap aramaya çalıpcaAtz. Daha sonra ise geçmiş milletierin efsane 
ve destanlaımdan konu hakkında nelerin olcfuAuna bakacak, bu konuda elde etti
Aimiz jeolojik, arkeotojik ve diAer bilimsel verilerimizi ortaya serecek ve son olarak 
da ls14m alimlerinin görUşlerini özetteyerek konuyu aydıntatmaya çalışacaAJz, 
KW"an-ı Kerim'de konu le ilgili olarak şOyle izahat verilir: 

"Onu yalanladılar, biz de ommla beraber gemide bulunanlan kurtardık. 
Ayetlerimizi yalanlayanlan bolduk. Çt1nkt1 onlar kör bir kavim idi." 198 'Nihayet 
emrimiz gelip de tandır kaynayınca (iş ciddileşip sular kaynamaya başlaymca Nuh
'a) dedik ki herşet den bir çift ve aleyhlerinde bir hnkom verdiklerimiz hariç olmak 
tızere aiteni ve inanantan gemiye ytıklel Zaten onımla beraber inananlar pek az
dı."t99 

"Sonra bumm. ardından geride kalanları boAduk." 200 'Biz de boşalan bir su 
göAUn kapılarını açtık. "'Yeri kaynaklar balinde 1işkırtbk (göAUn ve yerin sulan 
takdir edUmit bir işin olması için birlqtiler." 201 'Andolsun ki biz Nuh'u kavmine 
gönderdik. Onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. <'?oF vezdi dinlemedi
ler) Sonunda haksızlık etmekte olan iruumlan tufan yakaladı. tt 

"Nuh dedi ki: Rabbim yeryUzttnde kalırlerden bir tek kişi bırakma. "203 Bu 
ayeti kerimelerden de anlaşıldı� gibi Kur'an-ı Kerim'de tııfantn evrenselliline dot
nıdan ve serahaten işaret eden bir ayet yoktur. Ancak daha sonra bu konudaki farklı 
görUşleri de arzederken de anlatılacaAı gibi zımnen işaret vardır. 

Tevrat'ta ise tufanın evrenselligine şöyle işaret edilir: 
"V e ben işte ben göklerin altmda kandiBinde hayat nefesi olan btttun beferi 

yok etmek için �eryUzü tızerinde suları tufanı getiriyorum yeıytızUnde olanların 
hepsi ölecektir. tt 

1118 A'nf7/64 
•• Hud 1 1/40; � bkz.  MOminun 23f27 
200 Şuara 26/120 
:ZOI KaiDıer 54/11-12 
202 ADbbut 29/14 
20ı Nuh 71126 
* Tewat Tetvm. 6/17 



"Fakat seninle ahdimi sabit kılaca.Atm ve sen ve seninle beraber oAullann 
ve otunannın karılan gemiyegireceksiniz ve seninle beraber sat kalmak için her 
yapyan bQtun, bUtUn beden sahipleri olanlarcin her nevinden ikişer olarak gemiye 
getireceksin. Erkek ve dişi olacaklar."  'Cinslerine göre kutlardan ve cinslerine göre 
sıAırlardan ve cinslerine göre topraktan sOrUnenierden her nevinden ikiter olarak 
saA kalmak için sana gelecekla-." :m 

"Ve yer Uzerinde kırk gUn tufan oldu. ve sular çoAalıp gemiyi kaldırdJlar ve 

yerden kalktı. "'Ve sular yUkseldüer ve yer ttzerinde ziyadesiyle çolaldüar ve gemi 
sulann yUzU UsUlnde yOtodtı "'V e yer ttzerinde sular pek çok yUkseldil er ve bUtUn 
gökler altmda olan yUksek dallar örtUldUler. "'sular on beş arşın da yUkseleli ve 
dallar UsUlnde ve Uzerinde hareket eden btıtnn beden sahipleri ve gerek kıuşlar 
gerek sıaırlar ve hayvanlar ve yer nzerinde her stb:1lnaı ve her adam öldO. "'Buton 
karada olanlardan hayat ruhunun nefesi olanların hepsi oldula-."'Ve Adem'den sı
plara kadar surunaılere kadar yer uzerinde yaşayan her şey silindi ve yer uzerinde 
silindiler ve yalnız Nuh ve kendisiyle birlikte gemide olanlar kalchlar."'Ve yeıyUzU 
elli gUn sular Uzerinde yttkseldiler." 206 

İncil'de ise Nuh'un tufanı şöyle anlatüır: 

"V e kadim donyayı esirgeyip fakat fasıkiann donyası tızerinc tufiuı 
getridiAi zaman salah vaizi Nuh'u diAer yedi kişi hıfz.ettiyse." 'JIJ7 "ÇOnktl onlar bu
nu isteyerek unutuyorlar ki gökler kadimden beri ve yer Allah'ın söztl ilc ve su vası
tasıyla kaim olarak mevcut idiler. Bunlar vasıtasıyla o zamanki su ile bastmlmıt 
olarak helak oldu."208 "Bunlar her vakitler Nuh'un gUnlerinde gemi bazırlaııırbn 
Allah'ın sabn bekledili zaman itaatsız olmuşlardı. O gemide birkaç yani sakiz can 
kurtuldular. tt209 

"Nuh'un gUnleri nasd idiyse insan oAJunun gelişi de Oyle olacaktır. ÇOnkt1 
Nuh gemiyle girdili gtıne kadar tufandan evvelki gUnlerdc insanlar yerler, içerler, 
evlenirler ve kocaya vanrlardı ve tufan gelf hepsini alıncaya kadar. Nasıl olduysa 
insanoAfunun gelişi de öyle olacaktu." 21 'lnsanotlunun gUıılerinde de Nuh'un 
gUnlerinde olduAu gibi olacaktır. Nuh'un gemiye girdili g11n xerler, içerler, evlenir
ler, kocaya varırlardı ve tufan geldi hepsini helak etti." 2 1 Gerek Tevrarta ve 
gerkese İncil'de turanın evrensellilini gösteren deliller vardır. Her ikisinde de 
mahlukatm hepsinin yeryUzUnde silindiAi belirtiliyor. 

Semavi kitapların bu konudaki beyanlarını açıkladıktan sonra diAer geçmiş 
milletlecin destan ve efsanelerinde konunun işlendiline bakalım. 

20S Tevrat TcltviD 6/18-20 206 Tmat Tekvin 611 7·24 
207 Pcıbua, 'US 
201 PeiiUI, 215-6 
- Ptau&. 3120 
210 Madaa 241.J7-39 
311 Luka 17�27 
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1)  Gttgamış Destan• ve Irak kültüründe Nuh Tufam: 

Batıda kilise ile laik düşonce arasındaki zorlu mücadele dolayısıyla birçok 
batılı, Nuh'un kısaası ile ilişkisi bulunan hususlan tespit etmeye çalışmış ve bu 
konuda pek çok şeyler yazmışlardır. Mczopotamya bolgesinde yapdan kazılarda 
Nuh,un kıssası ile ilgili pek çok ize rastlaııınqtu ki: Bunların her birisi inkardan 
kaynaklanan ateist düşonceleze bir reddiye mahiyetinde olmuştur. Yapdan bu kazı
lardan aıılaşdchAma göre tufan olayı bölge halkı tarafindan eski çajlarda yeygın bir 
şekilde bilimnekteydi. 

Bu olaya işaret eden en açık eserlerden birisi de "Gılgamış Destanı" diye 
bilinen destandır. (Bu efsanenin destan gorundtlAU kadarıyla tufandan birkaç asır 
sonra yazılmıf(ır. Fakat tufandan açıkça söz edilmektc ve Nuh'tan bahsedilmekte
dir. Bu destan tufana ve Hz. Nuh'a işaret eden birçok arkeotojik eserlerden sadece 
b. "--'d' 212 ır �ı ır. 

Bazıları bu destanın Tevrat'taki rivayete kaynaklık ettiADı söylerse bu gO
tUş dogru deliJdir. Şayet böyle olsaydı Çin efsanesindeki gibi olurdu. Çin efsane
sinde tufan, nchirierin taşması ve kabarması.na battanır � karların erimesi, sonuç
ta sapale yalışlam sebebiyet vermiştir denir. Oysa Irak kıssasında nchirierin taş
masından bahsedilmez. Bilakis büyUk sellerden bahsedilir ki bu seller it bitiricidir. 
Seller batı Arap yanmadasının alışkın oldtJAu bir özelliktir ki burda ne kabaracak 
nehir ne de Uzerinde eriyeceAi kar vardır. Bu sebeple Irak kOlttırUndeki tufan las
sasının Tevrat'taki kıssanın kaynaAı oldulu gOı1lfUntl cfolnılamaz. Bilakis Irak 
ktlluırgndeki kısaanın asılsız olcfu.Auna teyid eder. Muhakkak ki kendisinden onceki 
kUlttırlerden alınmıştır. Sonra da milli kUlUtrleri eklenerek yazılmış sonra Tevratta 
geçmiş dönem kısaası olarak kalmıştır. Onun Tevrat'taki yazımı çevreya göre ol
muştur. :ıt3 

"Gılgamış Destanında tufanm kahramanı, SUmer kahramanı Ziusedra'nın 
Blionyalı karşıtı Utnapiştimdir. 'Bir diAer önemli isimse gılgamıştır. Bu destanda 
kralın U1napiştim'in mutlular adasmdaki evine gitmek için yaptıiJ uzun ve yorucu 
yolculuAu anlatıhr. Kral ytıksek. yerleri ve dalfan aşar ve karanlık yerlerden çıkar. 
Sonunda apçlann yemiş yerine deAerli taşlar sarkan gQzel bir bahçeye varır. Orda 
oturan Siduıu yolculup devam etmesi için bilgileri ona veriri. Gılgamıt o gttnc 
kadar kimsenin sal çıkmadılı ölum denizinden geçecektir. Bunu öArendiAi halde 
kumsalda onu karşıya geçirecek olan kayıkçı Ur-Sarabi'yi bulur. Kayıkçı onu ka
yıiJna bindirir. Yolculuk bir buçuk ay surer. 

Nihayet kayık nehirlerin denize dokUldUatı yerden mutlular adasına yana
şır. Oılgamış orada UCnapiştim ile kansına rastlar ve ondan ölumstızlUifl nasıl elde 
edCQCAini sorar o da Sunıppakta oturcfulu çaldan hikayesini aıılacmatya başlar. 
Tannlan tufan ile insanlan yok etmeye karar verdilini anlatmaya başlar. O 
zaman'Ea" tannların bu tasavvunmu ona bildirmiş, içine büttln ailesini, hayvanları 

212 HavYa Said, ct Eaaa fi"t Tcfsir, C. 7, 118.58-59 
m e11 Sa'lebi, Haıatıı't Tewat L48 
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ve bitkileri alabilecek bir gemi yapmasını buyurmuştu. Utnapiştim gemisini yap
mıştı. Gemisinin içi yedi bölttm idi. Su geçirmemesi için gemiyi ziftle sıvamıttı. 
Neyi var, nCY,i yoksa gemiye doldurmuştu. BQUln yaşayan varlıkları, hayvanları, 
ailesini ve zenaatkarlan, içeri soknıuştu. Atdmdan koıkunç bir firtuıa zuhur etmiş, 
yqmur yapıaya başlamış. yıdmmlar vr şimşekler sanki kudumıuştu. Butun evreni 
zifiri bir karanlık kaplamıştı. Bu durumdan tannlar bile Urlmıüş. OöAUn altına kO
pekler gibi sinmişlerdi. Hepsi agtıyordu. Insan neslinini to.keneceAinden korkan 
1ştar bu çok sert cezayı kaldırması için Enlil'e b8f\'Ul1D.UŞtu. Sular çekilince 
Utnapiştim'in gemisi Nisar DaAının tepesinde kalmıştı. Kahraman altı gOn sonra 
gemisinden bir gttvercin, ardmdaıı bir ktrlangıç, onunla beraber bir karga uçuımuo
tu. Kuşların hiç biri geri dönmeınitti. Utııapiştim bundan adanın su ytızUne gemi 
çıktıAt sonucunu çıkartır. O 7JU11an gemiden dışarı çıkmış tannlara adapte bulun
muş ve dua etmişti. Tannlar bir bir gelmitlerdi. ama daha ö1keleri geçme.mişti. 
Enlil onları yumuptmak için Utnapiştim ile banştımııştır. Onu takdis etmiş ve 
hem kendisine ve hem de kansına öl11mstızlUk baafamıştı. Utnapiştim başından 
geçenleri anlattıimm sonra OılgBI111f'a oltımstızlnge nasıl kavuşabilecegini anlatır. 
Oılgamış o gece sevincinden uyuyamaz. Şehre dönme zamanı gelmiştir. Denizin 
dibinde sonsuz hayatın smmı taşıyan Otun yerine Utnapiştim'dcn otrencn 
Gılgamıf, döntlf(lnde denizin dibine dalar, Otu. kapanır ama yıkanmak için bir kay
naAa girdilinde delikten ansızın çıkan bir yılan Otu kaptıAt gibi kaçar. Kral htlngUr 
htı.ngOr aAJar. Ot'la birlikte edebi hençlikte kaybolup gitmiştir. Uruk'a döner. Artık 
tek avuntusu öltl arkadaşının rohu ile yaptıat konuşmalardır. Yer altı dunyası tan
nsı Nerga11in ozel imi ile Erkidunun nıhu yerytızOne donebilmiştir. 

Gılgamış ona obur dtlnya ve dip meseleler bakkmda bir soru sorar. Des
tan işte bu sonılardan meydana gelen ikinci (kOf!DA) ile sona erer. Tufan hikayesi 
destan şiirin on birinci bölumundedir. Eski Yunan'da Herakles'e nıitosu ve bu 
mitoş kahramanın, işleriyle yakından ilişkisi gözden kaçmayan bu şiir temelinde 
insanoAJ.u için OltımstızUIUn mıımkıın olamayacaAı temasını işler. Tek bir kahra
man oltımstızltlAU saptamış. Fakat bunu için "Tufan" gerekmiştir. Oysa bunun da 
tekranna artık imkan yoktur. ÇUnkU tannlar artık iruumlıAı aynı cezaya çarptırma
maya karar vermişlerdir. EAer insanlık gOnah işlerse ceza olarak ona aslanlar, yır
tıcı hayvanlar ve diAer afetler gönderilecektir. Fakat bir daha tufan olamayacaktır." 214 

Gılgamış destanında tufan hakkında geçen bilgiler ve haberler tamamen 
gerçek dışı deAfldir. Ancak aktanlan bilgilerin bttytJk bir kısmı gerek Kur'an-ı 
K.erim'e gerekse Tevrat'a uygun olmayan ve ters dUşen. haberlerdir. Desanda geçen 
bilgiler tufan olayından sonra yazıtabiidili için semavi kitaplardan etkilenmiş, an
cak kendi kültttr yapılaıma göre şekiilendirilmiş öylece aktarılmıştır. Tufanm kah
ramanı olan Utnapiştim ile karısının sonsuzluk mutlulutunu yakalamış olması, kral 
Gılgamış'm bu mutlultıAtı yakalamak için çaba sarf etmesi ve birçok tanrıların bu 
işi yapmış olması özellikle Kutan'a terstir. 

:ıı• Meydan Larowıse, Gtlgamı.f md., C.S, s.ts6 
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2) Yunan mitOiojisinde Nuh tufan•: 
Yunan mitolojisinde tufan olayı farklı rivayetlerle gelse bile birbirine yakın 

olaylar anlatıyorlar. Eflatun da varid olan bir habere gOre Mısır kainleri Yunan 
kralı olan Solon'a gök tufan gönderecektir. Y eıyüzU.ndeki beter helak olacak çeşitli 
yollarla yeni nesilden hehangi bir teY kalmayacak dediler. Yunan eski adam1anna 
göre tufan her yeri kapladı. Deukalion ve onun hanımı "Bira" kurtuldular. 21' 

Bir başka rivayette ise; tann Zeus gUn geçtikçe daha gıtnahkar olan insan
ları bir tufanla yok etmeye karar verıniştir. Bu tufandan sadece Deukalion ile karısı 
Pyrrlıa kurtuldular. ÇUnkU Deukalion'un babası Prometheus oatuna bir tekoe yap
masını öau.tlemişti. Kan-koca bindikleri bir teknede dokuzuncu gUn Pemasus da
lma ayak bastdar. Zeus'tan yeni insanlar yaratmasını diledi. Zeus onlara anasının 
kemiklerini arkalarma aldırınalarmı buyurdu. Onlar da böyle yaptüar. Böylece 
Deukalion'un attıAı taşlardan erkekler Pyrrlıa'nm attıAı taşlardan kadınlar tııretildi. 
Böylece insanlar yeniden yaratıldı.216 

Bu tufandan yaJnı:ma koca Deukalion ile karısı Pyrrlıa kurtuldular. 
Deukalion baş tanrı Zeus'a bir kurban kesti. Tann kendisine kurban kesen bu din
dar adama acıdı. Onun ilk adaiJnı yerine getirecelini vad etti. Deukalion Zeus'tan 
insanların yeniden yaratılmasını istedi. DiAer bir efsaneye göre ise tufandan kurtu
lan kan koca Delphi' e gittiler. Themis'e danıştılar ondan fikir aldılar. 

Themis onlara dedi ki� Başınızı birer oruı ile sarınız. Elbiselerinizin ke
merlerini çözUnünz ve eski dedelerinizin kemiklerinin alarak omıızlarınızm ustıln
den arkasına dolro atınız. onlar bu tavsiyeye hayret eunelerine rqmen adalet tann
ç.asınm efedilini yaptılar. Bulduldan taşları alarak omuzlarında geri ôrlatmaya 
bqladılar. Gerçekten Goia'nın gerisinden kopanlan taşlar onların dedelerinin ke
mikleri sayı1makta idi. Tuhaf olan fU ki: Deukalion'un koparıp attıAı taşlar erkekle
re; kadın m attıAı taşlar da kadınlara dönUşttl. Böylece insnlar yeniden tıırediler ve 
dıınyayı doldurdular. lruıanlar ikinci defa taşlardan yaratıldıklan için herşeye kat
landılar. Nuh peygamber gibi tufandan sonra insanların tekrar turemelerinin saAta
dılı için Deukalion Yunanlıların babası sayılınaktadır. 217 

3) Sümer efsanelerinde Nuh tufanı: 
lnsnlar tannlara kartı saygıda kusw' etm.ı'şler adak ad8JJU1Yı terketmı'şler. 

Bunun tızerine tanrılar insanlara duydutu öfkeden dolayı tufanı tasarlamışlardır. 
Surupakalı Ardanes'in olumUnden sonra yerine geçen oAfu Kisisutrus Berosus'a 
göre tufan gelmeden önce tanrı Granus Kisis Utros'a görtlntlr. Daesiyes ayının 
(Mayıs) on beşinde turanın meydana geleceAini bildirir. Bu bakımdan ona var olan
larının tarihinin yazılmasının ve gtıneş tehri olarak bilinen Sapar' da gömmesini 

m ll Rıza, Mcnar, c.ıı. s.105 
21' Mitoloji � &.315; Nec:atigil Musılfa. Mitologya. s.Sl; Yal91D Cavit, Lg.e.. s.30; Adıvar Adnan, 
Bilim w Din, L29 
m Can Şe6k, YUDaD. Mitolojisi, L 17 
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buyurw'. Ayrıca tufandan kurtu1ıııak için bir de gemi yapıp yakın çevresini bu ge
miye bindirmedini salık verir. 218 

Başka bir rivayette ise tanrı Bnlil Zivsatra'ya gemiyi yapmasını ve kurtul
manın yollarını öAretir. 219 Ve Tann ona gemiye aldıklanyla beraber orayı terk et
mesini söyler. Bunun Uzerine K.isisutros hangi yone doAro hareket etmesi gerekti
lini Tann Oranus'tan sorar. O da tamılarma dolru cevabı verir. Beş station uzun
luAUnda iki station geniştilinde bir gemi yapar. Atmması gerekenleri eşini ve ço
cuklamım getirmesini salır. Tufan batlayınca gemi gttnlerce su ttzerinde kalır. On
ce kuşlan salar kanacak yer bulamazlar. Bu if gUıılerce devam eder. Sonra çamurlu 
dönUnce eşi ve çocuklarıyla birlikte Lear tanrılanna adaklarını yapar. Sonra 
Kissutrus tamılarta birlikte kaybolur. Kavmi atıtlar yakar. Kissutrus bir sesle tan
nya karşı kusur etmemelerini eşinin ve kızının da yanında olcfuAunu Sipar'da bulu
nan gömülü. yazılar bulup uım insanlara duyurmalarını ister. Bunun Uzerine gemi
dekiler Babil'e döner. Tannlanna adaklar adarlar. 220 

4) Hindistan Destanlannda Nuh tufant: 

Fars kudemasmdan yapılan rivayetlere göre insanların yeryUzUnde fıtne ve 
fesat çıkarmalarından dolayı Allah insanı boldurdu. Hintlllere göre tufan çeşitli 
şekillerde olmak ttzere yedi defa olmuştur. Sonuncu sunefa kral ile kızı kurtulmuş
tur. llahları bir gemi yapmalannı emrettiler. O gemiyle kurtuldular. Budistler ve 
Mecusiler turanın bölgesel ol�u Irak bölgesine has olcfuAunu Kurdistan sını
nnda son bulduAunu söylerler. 22 Hindistaııın Sotapolha Brahmana ve Mahabarata 
destanlannda adı geçen Manu Rihhis ile birlikte tufandan kurtulmuştur. Efsaneye 
göre Manu'nun yakalayıp yapmasmı b&Aışladtgı bir balık. birdenbire btıyttytlp bir 
gemi inşa edip boynuzianna baAiamasını söylemiştir. Bubalık tanrı Visbnu•nun bir 
görUntlftl olarak kabul edilir. Balık gemiden dalgaların Uzerinde qırııp kuzey 
Himavat Daima çıkmıştır. 222 

Yine bir Hint efsaensine göre Hintlllerin Nuh'u olan Waiwasta bir ermiş 
brahmanm emriyle yamıAı gemiye eşi manu ile birlikte himalaya efaAlarma yastanır 
ve tufandan kurtulur. 

1) ispanyol Efsanelerinde Tufan: 

Butun hayvanlar turanın olacalını sezmişlerdi. Tufandan once lamalar ye
meden içmeden kesilmişlerdi. Malısunlarştılar. Bttytlk hayvanlar ytt.ksek dallara 
dojru tırmanchlar. BUyUk rahip LaycataypW'8toy bunu görUnce opllannı kızlarını 
topladı. Hayvanlarını da önUne katarak Ankosmara Datma çıktı. Sonra su baskını 
oldu. Altmış gUn sular yUseldi Fakat Ankosmara da sulann tıst:Unde kaldı. Altmış 

211 Aksoy Bilal. a.g.e.. s.57 
lt i Y UÇJD Cavid, Lg.c., a.28 
:uo Aboy Bila1, Lg.C, &.58 221 R. Rıza. Mcaar.C.ll, s. ı OS 
222 Yalçm Cavit, c.g.c., s.JO 
:ıu Caflı Kadir, Hz. Nuh ve Tufan, ııa.J-4� Aksoy Bilal, a.g.e., 1.26 
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gUn sonra sular çekildi. İnsanların hepsi yok olmuştu. Tanrı Virok.os a'nın yardı
mıyla Layça Tangonta evlatlan yeni insan soyunun tıremesine sebep oldu. Yeni 
nesil unutmamak için Titacea adasında Huaka (Mabed) yaptılar. lnsanlann soyu 
Virokoşa'nm emriyle çeşitli dilleri konUfbılar. Komnılar birbirlerinin dillerini an 
layamaz oldular. nıt 

6) Litvanya Efsanesinde Nuh TUfana: 

Bir kaç çift iruuınm ve hayvanın yoksek bir daim tepesinde bir kabuJun 
içinde bannarak kurtulduklan anlatılır. DOnya param parça oldu. Sular fışkmp her 
taraft kapladı. Sonunda sular çekildi. On iki gUn on iki gece stıren rtızgarlar ve 
seller ytıksek dalı aşıp oradakileri yutacaAı zaman yaratıcı onlara bir ceviz kabulu 
atar. DaAdakiler ceviz kabtJiuyla yolculuk yaparak felaketten kurtulurlar. m 

7) Kelclani Efsanesinde Nuh tufani: 

Ketdaniden yapılan rivayetlere göre Zisesturs ottunun vefatından sonra 
sulann yeni örttUAtl insanların hepsini bolduAunu görUr ve bu tufandan kurtulmak 
için bir gemi yapılmasınıemreder. Evha ve arkadaşları gemiyi yaparlar. Takvimele 
geçtigi gibi insanlardan�eıytızUnde fesat çıkaranlar ve isyan edenler çoAaldı. Allah 
onları tufanla yok etti. 

8) Kuzey Asya efsanelerinde Nuh tufan1: 

Poulson Kuaey Asya halklarmm efsanelerinde de tufan motifinin 
göttındupünU soyler. Ancak bu halklar bu motifi başka ktılttırlerden almışlardır. 
Somayatlardaki tufan efsanesi f()yledir. Yedi kişi bir kayaya binerek tufandan kur
tulur. Tutanın ardından göro.len korkunç bir kuraklık sonucu bu yedi kişiden beşi 
ölm.Uf ortada kalanlardan biri kız biri oAfandır. Bunlar fare yiyerek tufandan ve 
açlıktan kurtuldular. Bu ikisiyle insan soyu yeniden başlamış oldu. Ancak Samt 
Aııgustin üe Unltt Fransız dtlşün:Ur Vohke gerçekten Yunanistandan derlediAi ma
sallardan evrensel göztıyle bakılan ama DoAu Asya'da bilinmeyen Dukalionlu 
Okyagent tufanlanndan başka tufan bilmiyorlardu der. 227 

1) Çin Kaynakli Hikayelerde Nuh Tufan1: 

Çin kaynaklannda da tufan nehir sulannın korkunç bir şekilde ytıkselmesi
ne baliıdır ki bunun için sulatm önttne setler çekmişlerdir denize giden yeni kanal
lar açmışlanchr. Bilinen şudur ki Çinde nehir sulannın kabannası yazın başında 
cfaAlaıdaki karlarm erimesiyle olur. 228 Bu varsayıma göre tufan bölgeseldir. Çinli
ler arasmda anlatılan bir efsaneye "Fahh" adlı biri eşiyle birlikte bindikler bir gemi 
sayesinde tufandan kurtulınuşlardır. lnsanlann da bunların ttç oAfundan uırediAi 
belirtiliyor. ÇUnkü efsaneye bakılırsa tufan U1m canlılan yok etmiştir. Meksika'da 

2lA Aboy Bilal, a.g.c., a.2.9 ns Yaçm. Cavit, Lg.c., s30 
226 R. Rıza Meoar. C. ı :ı. &.1 OS ll? Aboy BilaJ, a.g.c., &30 
n• es-Saleybi, Hatayatıl Tevrat,s.47 
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.Aztekliletin resimlerinde Cipaletti ile eşi Kısaaiketi bir gemiye binip tufandan 
kurtUlurlar. 229 Bu rivayete göre ise tufan evren seldir. 

10) Atlas Okyanusu Adalanndaki Efsanelere Göre Nuh 
Tufan•: 

Atlas okyanusundaki ada halklannda göre denizde bttyuk dalgaların yük
selmesine baA:lanır ki insanlar onlardan kurtulmak için kayıklar yapmışlardır. Bili
nen şudur ki Atlas okyanusundaki adalar volkanik adalardır. Çop zaman bUytık 
dalgalar denizierin altında bttyUk zelzelelere sebebiyet verir. Rtızgarlat meydana 
gelmiştir. Tufan deniz kaamıasıyla olmuştur. 230 

11 ) Güney Amerika Efsanelerinde Nuh Tufani: 

Eski bir Penı efsanesinde Virokosa koymuş oldugu kanunlara uyulmadı
Amı gOrdUAUnde halkı cezalandırma yolun gitmiştir. Bundan hareketle okyanuslar 
taşmış her tarafin su kaplamasını buyurmuş bu baktından ovalar deniz daAfar da 
birer ada gOrUnUmttntl almıtf.U'. Meydan gelen sellerde birçok insan boAulmUf bir-
90Au da yanlan toprak arasmda kaybolmuştur. Kuska yaylasmdaki Pukara mevki
inde görUlen taş anıtlarda yeni turanın gelecek nesillere bir ibret olmak Uzere can
landımııştır. 231 

12) Filipin Efsanelerinde Nuh turan1: 

I 965 yılında Stntgart'ta yaymlanan'Die Religunnen Indoressien" adını taşı
yan kitaptan W. Stottnm dePıdigi bir tufan efsanesi de Filipinlere aittir. Buna 
gore tanrı Vigon'un tufanı şu şekilde olmuştur. YerytızU yaratılfdıktan sonra Vigon 
insanlarm atası olsun diye olltmu ve kızını yeryUzttne gönderdi Bunlar evlendiler 
ve çocuklar oldu. Onların çocuklan da giderek yeıytlzQne yayılchlar, doldular. Bu
nun Uzerine Vigon bir tufan yarattı. Tufandan ancak kendilerine sal yapabilen kişi 
kurtularak bir cfaAın tepesine yeıytlZUntlnU kurumasını beklediler. Sonra da daAm 
tepesine inip çaplmaya bqladılar. 232 

Buton bu anlatılan efsanelerde bilr ortak bir mesaj veriyor. Y eıytızUnde bir 
tufan olmuştur. Bu tufandan yeryttzUndeki insanlar ve diger canlılar helak olmuş ve 
boAulmutlardır. Bu eserlerde anlatmlanların hepsi tenkide tabi tutulabilir. Ancak 
bunların tenkide tabi tutulması hiç cfolru oJmachA:mı göstermez. Daha sonra anlata
caAJmız bilgiler bu anlatılanların hangisinin doAru hangisinin yanlış ol<fuAunu 
seçme imkanı verecektir. 

Son ıamanlarda yapılan bikimsel çalışmalar ve arkeolojik kazılar tufan 
badisesinin gerçek olcfuAunu ispatlamaktadtr. hatta bazı jeolji umıantan bu gQııktt 
kıtalarm ve kara parçalannın aynimasının Hz. Nuh tufanı tufanı ile olcfuAu belirti-

l:IJ Aksoy Bi1aJ, Lg.c., &.26; Y 1Ç111 C&vit, Lg.C., 830 
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231 Aboy Bilal, Lg.o., a.28 
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yer. ayrıca bazı bilimsel keşifler ve arkeoljik kazılar da Kuran-ı dogrular mahiyet
tedir. 

Eski dini kitaplar Nuh kısaasından ve tufan olayından söz etmitlerdir. Ni
tekim tufan olayı arkeotojik incelemeler sırasında raslanan tabietierin bir çoAunda 
zikr etmiştir. Hz. Nuh gemisini bulma çalışmaları gtınumtızde de devam etmiştir. 
fakat tutimdan babseefen tabietler tufan olayından binlerce yıl sonra yazılmıştır. 
Kazıların kral Sargon ile Hz. Nuh arasında·bazı sUlaleterin Mezopotamyada yirmi 
beş bin yıl htıkUm sttrdUklerini ıspat ettiklerini görttyoruz. Kazılarda çıkarılan tab
lederin bize sunduklanna g(tvenmemekle beraber ardmdanda ortak bir çizgi vardır. 
bu çizgi tufan olayını doAmlamaktadır. 233 Bazı bilim u:muuı1arı ise ihtiyar dünya
mızın yaşı komük hariç Uç milyon yıl çivan.nda tahmin edilmektedir. Bu 
uztmıaman içerisinde d:Unya mızm muteaddid defalar transgırasyon ve regrasiyon 
olayına sahne oldujunu jeoloji ilmi tesbit etmiştir. 234 

Deniz basması ferdidesinden sonra denizierin çekilmesi hadisesinin yıllar
ca devam eteiAi gibi birkaç ay gibi kısa sUrda.AU ilmen sabittir. jeoloji ilmine göre 
yeıytlzUnde iruuının yaratılışı kuvatemer Holosen devri ortalanna rastlar. 23' 
Y eryUzUson olarak iruıanın yarablışmdan bir müddet sonra kısa sUreli bir basması 
ve çekjJmesi hadisesine sahip olm.uştur.deniz bastıAt 7JUD&n o sahalardaki tortul 
kayalar meydana gelmekte ve bunların kalınhAt bu deniz basmuı ve çekilmesi ha
disesinin 711D18Jl1 da vermektedir ki son deniz basması hadisesinden meydana gelen 
tortul kayaların kahn1ıAt bu hadisenin birkaç ay gibi kısa bir zaman devam ettipu 
ortaya koyymaktadır. Böylece Kuran-ı Kerimin ondört asır evvel haber verdili ha
kikat bu gün ilmi arqtumalarla tespit edillmiş oluyor. 236 

Gerçek dıınyamız pek. çok. sa1halardan geçtikten sonra insan yapmasına 
elverişli hale gelmiştir. Hz. ademin dıınyaya gönderildili dördUncu wnan Holosen 
devri diyen ilim insan nesiinin zuhurundan bir mtıddet sonra bir kaç ay stıren bir 
deniz basması ve çekilmesi vukubulmuştur deıten bUyUk bir ihtimalle altı ay kadar 
sUren Nuh tufanını ifade 'etmiştir. 

Deniz basması veçekilmesi hadiselerine tortu1 kayaların yanı sıra sadece 
denizde yqayan hayvanlarm yüksek. daAJar başında bubınınası da ışık tutmakta ve 
ispat etmektedir. Bu fosillerin yaşlannın farlılıAt da bu hadisenin birkaç defa oldn
Aunu gösterir. Transgıresiyon hadisesi med-cezir hadiseleriyle �dır. 
Med-cezir olaylan günlUk bir hadisedir ve azbir yUkselme-alçalma ile olur. '137 

Tahran üniversitesindeki bu jeoloji Prof. 'un görtlflerine mOracaat ederek. 
tufan bakkındaki görtlşlerini aktaran Tabatabal ise; bugün olllf81l vadi ve havza 
topraklannın farklı tabakalardan ol� bu toprak ve kum tabakalannın 1lst 
11ste bir tertibe baAh olmaksızın birbiri tıstnne yıaıJmayı şeyle izah eder. 

m HavYa Said, cl &u fi't Tcfair, Tre. C.9, L 73 :ıw • 
. 
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I - Bu topraklann hepsi aynı ıarnanda oluşmamıştır. 
2- Su amtı yerlerinin zamanla yer deAiştirdilini gösterir. İşte bu bizi havza 

topraklannın su akıntı yerleri olcfulunu, sulann geçmişte bu avazalann tızerinden 
aktıtım açıklar. Bu havza topraklan -ki su havzalanndan olduAu kabul edilir- btı
ytık sel olarak kabul edilen topraklar daha çok tran'ın Kazun, Y ezd, Tebriz, Kir
� Siraz vb. bölgeleri ile iki nehir arası mezopotamya ve k:uzeyi ve nehir gerisin
de bulunan kısımlan; Hind, Şam bolgesi ve Tahran'ın kuzeyi Çin dQAusu, Mısır ve 
Amerika' nın bttyttk bir kısmı bu havza ve topraklanndan oluşur. 238 Bu açıklama
lardan fU sonuç çukarılır. 

a) Şimdiki yeryUzQ bundan uzun ıarnan önce hUytık ve korkunç sulann 
akıntı yeri olmuş, belki de bUytlk bir kısmını su altmda bırakmıştır. 

b) Tufanla OİUfUDlU olan yer tabaka ve katmanlan tek bir defa oluşmuş 
deAillerdir, önce kum tabakalan oiUflllUf, kesilince onun Uzerinde bir toprak taba
kası olUfJJlUf, her sellerin oluşunda bu oluşum devam etmiştir. Bunun için havza, 
vadi ve çOktınttı topraklan farklı tabakalardan oluşmuştur. Havza toprakları genel
likle hemen toprak olmaz. Tedriei olarak oluşur. Bu kısa ve sınırlı bir zaman dili
minde olmaz. Fakat zaman uzar ki milyonlarca sene alır. Işte bunUn. sonucu olarak 
dqlar, tepeler ve ovalar oluşmııştur. 

Bundan şu sonuca vanyoruz ki bu topraklar bazen basit oluşur. Fen bilim
leri delilleri de bu oluşumun on, on beş bin sene önceden beri olcfulunu belirtiyor. 239 

Suların altmda milin oluştuı'duAu tabakalarla denizler genişler ve etrafin
daki birçok bölgeyi de kuşatır. Sulann ytıksehnesiyle ayrıca kıyılarda birçok ada
cıklar meydana gelir. lşte bu zamanda {tufan zamanmda) Britanya adası Fransa'dan 
ve dolayısıyla Avrupa'nın uımunden aynlmıf oldular.Aynı şekilde Avnıpa'nın gU.
neyi kuzey Afrika'ya baAlı iken tufan zamanında Atlas okyanusunun genişlemesiyle 
birbirinden ayrıldılar. Aynı şekilde Japon adalarının Asya'ya batlı iken tufanla ay
nlmıt oldular. 0Uney Amerika'nın OUney Avrupa'dan ayrılması tufan zamanında 
olmuştur. Ayrıca yerdeki iç hareketleri suların gidişi ve istikrarı hakkmda b1lyük 
etkinligi oldugunu gösterir. Bundan dolayı kıyıharın bazı bölgelerinde sular çekil
mez. Çünktı o zaman tufan olayı göller oluşturmuştur. Denizler genislemişti. Işte 
bunlardan biri Huzistanm gttney kısmında körfezin sulan çekilmiştir. l4o 

Itaret ettiAimiz gibi bu jeolojik olaylar teyid ediyor ki insanloAm ilk za
manındaki hava hareketleri tufan doneminde normalin dışında idi. işte bu havanın 
barikolade deAifkenliAine sebebiyet veiyordu. Bu dönemde hava çok sıcaktı. Fakat 
geymi şte soltık iklimler geçmişti. Hatta Kuzay Kutuplannın bir kısmı erimcmişti. 
Y cryQzU.ndcki sıcak hava bu iki devirdc buzullar Uzerinde etki yaptı ve denillerin 
yttkselmesine sebep oldu. Sular ona korktmç bir şekilde olalanUsUl bir şekilde bi-

na Taba Taba-i. el-MizaD. cı o., a.267 
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rikiyor vaAm urların çok şiddetli yqmasma taşan denizterin yOkselmesine sebep 
oldu. 24f 

Devam ederek saAnak yapn yaAmurlar daAların tepeterin zirvelerinde yeni 
olayların meydana gelmesini pekiştirm.iştir. Asya'nı gtıney batısı Avrupa'nın gtıneyi 
ve Afrika'da yeni vadiler meydana get.irm.iştir. Alpler Himalaya, Amerika'nın batı
sında olan korkunç seller kayalan surnkledi. Yeni yerler kazdı. Taşlan yuvarladı. 
Aktlklan bölge topraklanna doAru yeniden vadiler oluştu genişledi. Sular yayıldı. 
Taş, kum ve kayaları taşıyarak yeni toprak tabakalrı oluştu. Tufan devam ettikçe 
tiddetl i bir şekilde sulann aktılt kadar yeni vadiler kazdı. Sulann altındaki yerleri 
de UstUne çıakrdı. Sular aktıkça yerin tabakasını koruyucu tabakasını aldı. Ka)lnak
lar fışkırdı. Y aAmur suyu ile birlikte aktı. Tahribatın çoAaJmasına sebebiyet verdi 
ve yeıyUztlndekilerin boAulmasına sebep oldu. Bu anlatilimlar Ytıce Allah'ın kıssad 
anlatıldanyla uyum saAfamaktadır. 242 

Son zamanlarda yapılan bazı keşifler de tufanm bölgesi hakkında bize bazı 
ipuçları vermektedir. Hz. Adem'den sonra dokuz nesil lslim tızere yqadı. Daha 
sonra onuncu nesil geldi Bu nesil arasmda birtakım kötulUkler ve dinden dönmeler 
zuhur etti. Ştıphesiz bu neslin bir kısmı Fırat ve Dlcle arasmda yaşıyordu. Aylam 
bölgesinden ta Hindistan'a kadar uzanıyordu. Başlangıçta (yaratılışın başlangı
cı)daki medeniyetlerin benzerlik adietmesi buna delildir. Bu konudaki delillerden 
biri de yapılan ç.a�aş arqtmnalardır. 

Bu konudaki arqtumalann neticesini Dr. Abdulmumin Ebubekir şöyle 
açıklamaktadır. 

1- Aylan bölgesinin başkenti Sus arkeologlarm elde ettikleri çömlek, balık, 
birbirlerine benzeyen sUs eşyalarını Stımerlere kadar giden resimli qyalar, 
Marsarın Hindistan'ın kuzey batısında yaptı At kazılar Holba ve Mıhendicu bolge
sinde yaptıkları � çıkan eşyalarm birbirine benzemesi. 

2-Yine SUmerler ile Mganistanlı Buıııcistan'da yaşayan insanların kafatas
larının aynı olması. 

3- Bu nesillerin bu bölgede insalıAtn ilk yaratılışından bu yana yaşadıkla
nnı M. ö. 2000 yıllarına kadar dayanan ve Babillerin m.clikler cetvelinin zikir e
dildiAi bu eski 71111llmki vesikalar Stımerleri bu bölgede insanitAm ilk yaratılışından 
beri yaşadıklarını teyid ediyor. 243 

Sonra Allah'tan htlkUm geldi. Tufan ile buradaki hUkUmranlıAı son buldu. 
Stımcrlerin her biri yaklaşık bin yıl hUkUm stırdtl. ÇUnkU o zamanalarda omıır u
zundu. Sonra tufan kültur ve nesli yok etti. Bu gerçeAi Nuh sireti tckid ediyor. 244 

Babilin UnlU tariçisi Bersus (M.Ö.250) SOmerler bakkmda bilgi veriıken 
onların başına geçen uzun boylu cabbar birinin bulunduAunu o zaman da in..unhk 

:ıcı Taba Taba-i, Lg.c., cı o., ss.269 
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için her Ulrlü aletıere sahip olduAunu bunların hayatlannın bedevi bir şekilde delil 
de o gttn instuılar için lazım olan herley icad edilmişti. O gUn insanlar yazı yazma
yı, ziraat yapmayı, maden işletmeyi biliyorlardı. Sümerlerin körfezden çıkmalanyla 
ki onlar tufandan kurtulanlardu. Babil tariçilerinin hikaye delil gerçekleri nakl et
tiklerini gösterir. O stad Abdulmumin bu vesikalann tufandan bahseden ilk vesika
lar olduAwm ve semavi kitaplar olduAwm bundan dolayı bazı ilim adamlarını ilmi 
yollarla onu savunmaya sevkediyor der. Bu konu uzerinde ilk duran Hilyon'dur. 
Hilyon bazı ihtilaflara raAmen semavi �larm ışıll altmda tufan olayının sebep 
ve sonuçlannda bahsettipu teyid eder. 24 Bu bilgiler insanların nesilden nesile, 
aiJzdan atıza birbirlerine naklediyor habere dönttyor ve onu bazı vesikalarla belgc
lendiriyor. Hilyun: Tufanı M. O. 4000 yılına kadar sınırlandmyor. 246 

Aynca suava toprakları Allah'ın tufanla gark ettiAi yerlerdir. Bunım. delili 
ise yapılan uım ilmi araştırmalann bu bölgede M.ö. 400. yılının ortalannda (yani 
kırkıncı asnn ortalarında) şok eden selterin meydana geldigini gOsteriyor. Ur ve Kiş 
şehrinin altlannda yapılan arqtmnalardan balık, stımUklü böcek vb. tatlı suda ya
pyan hayvan atıklannın 80 m yükseklikteki tepenin altında buhmması ve sonra bu 
tepelrin altmda insan kemiklerinini bulunması tufanın olduAunu gösteren şahitler
dir. Aylam bölgesinde yaşayan insanların teknik bakımından ileri gittiklerini 
M.Ö.20 bininci yıla kadar uzanan bir zamanda bu bölgede yaşayan insanların bir
takım tekniklerin yanısıra Babilde arabalann kııJJanddı�i söylenir. 247 

Yukanda sona çıklamlardan anlaşıldıtı kadarıyla tufan olayı bölgesel idi. 
Mezopotamya'da, Mısır. Iran ve Afganistan da dahil olmak tızerc Hindistan'a kadar 
uzanan bir bölgeyi toplamıştı ve insaniann nesiini ve kUlturantı yok etmişti. Bunun 
haricinde de tufimm bölgesel olduAunu savunanlar çoktur. 

Hatta eAer dtınyaı kaplamış olsaydı geminin Everest Tepesi tlzerinde dur
ması gerekirdi. Böyle olmadıama g0re tufan bolgeseldi. 248 diyenler vardır. 

Tufan farklı bölgelerde farklı zamardarda meydana gelm.iştir. GUntımazde 
bile Hindistan bölgesinde tufanlar on binlerce in.sanm helak olmasma sebep olmak
tadır. Nuh tufanı bölgesel oldulu halde o gU.ntın şartlanndan iletişim araçlannın 
olmayışı her bölgenin kendi bölgesinde meydana gelen olayı dUnyaya mal ediyordu. 249 

Aynca geçmişte iklim, yatış ve hayat şartlan bugttnkttndcn farklı idi. İn
sanlar daha çok nehir ve deniz yakınlannda veya havzalarda yerleşim alanlan se
çerlerdi. Bunun için sık sık tufan olur insaolar helak olur lıısanlar helak olur. Fakat 
bilimsel veriler ışıAı altmda konuyu irdeleyecek olursak Tevrat'ta açıklanebAt kırk 
gUn kırk gece yqmur yqsa da dUnyamız tamamıyla sular altında kaJmaz. nitekim 
A J. Mans'm kanısına göre tufan olayı olapnustu bir fenomen deAil tufan dolu 

2AS Ao. a.l39 
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olapn bir fenomenler açısmdan konuya yaklaştırsa da bilimlerin muhtelif goruşler
le tufanm evrensililine karşı çıktlgmı anlatır. Bu görtlflerden birine göre de yerytt
zU 510,000,000 kmlıdir. En yüksek zirve 9000 m kadar arlıAtm kabul ettipnizde 
kutsal kitaplardaki gerekli olan suyun 4, 600, 000, 000 km3 olacaAı sanılır. Bilinen 
en şiddetli yqmunın on misli yaAmur yapa bile sular deniz seviyesinden sadece 
800 m kadar ytıkselir. Bunula birlikte evrensel tufan mitolojüne neden olan doAal 
olaylar bazı ilim adamlannca daha delişik bir biçimde yoııımlanıyor. Miyami üni
versitesinden Dencesena Emutan.i ile Ruhte elen ünivrsitesinden Nikolas 
Chackeltom yaptıkalan bir dizi göılem ve bilimset incelemeler sonucund şu gorttş
lcri ileri stırerler. Son bu devri yak1qık 30000 yıl onoe bqlamıt ve 18000 yıl onoe 
de doruk noktasına vaımı§br. Bu noktadan hareketle Kanada ve Kuzey Amerika 
bugün GUııey Kutbunu örten buz kahbından daha kalın bir buz kahbıyla örtttlüydtı. 
Daha ldlçUk bir buz kahbmm da Kuzey Afrika ile Batı Sibirya'yı kaplıyordu. Bu 
buz örtülerinin ve yeıyUztlntln yüksek daA1armm tızerin.de dtınyanın yeter dezecede 
donmuş kitlelerin içine çökmtışlerdi. Böylece denizterin ytızeyi bir gUnktlnden I 00 
m kadar daha dUştlktı1. Emillioni'ye gOre Kuzey Amerika'da buzullar kUtlesi 1 1600 
yıl once aniden kınlarak erimeye başlamış deniz ytızeyinin ytıkselmesine sebep ol
muştur. BttUtn dttnyayı saran bu olaydan içeriye doAtu kaçmışlardır. 2$0 

lslimi kaynaldar ise tufarun bölgeselliAini şöyle sawıımaktadırlar: Gerek 
Tevrat ehli gerekse mttslumanlardan bir grup "'nun zo.rriyetini baki kıldık"�1 ayeti 
de Hz. Nuh'un "Yarabbi kafırlerden bir tek fert bırakma." 252 ayetini delil olarak 
kabul etmezler. Nuh ile ilgili ayetlerde geçen "Ard" kelimesi sadece o bölgeyi kap
sar. lsra 18/4 ayette geçen "Ard" lsrailoiUllannın yaşadıAt bölgenin kasdcdildiAi 
gibi. �3 Umumiiili savunanların getirdili daAların zirvelerinde. bulunan urunlerine 
at atıklannın bulunması delil olmaz. ÇUnkU kısa sUreli bir tufanda balık vb gibi su 
ütOnlerine çit kalıntılarma olması mümkon delildir. Onun için tufan bölgeseldir. 
Buna karşılık genelelir diyenler de vardır.� 

Nuh'un tufanı bölgesel diyenlere r büe Nuh 7.8JD8Jl1Dda başka insan 
olup olınadıAt konusunda tereddtlttedirler. � 

Bwıa rajmen Hz. Nuh'un kavmi Irak, Aylam bölgesinde yqadıp� 
tutanın bölgesel olarak Irak, Aylam bölgesinde vuku bulması daha uygundur. 

Tufanı bölgesel olarak kabul edenlere göre tufan sedeec Nuh'un kavmini 
kapsamıştır. Bu konudaki ayetlerin de buna delalet ettigini sawnwiar. 'Onu yalan
Iadılar biz de onu ve gemide onunla beraber olanlan kurtardık ayetlerimizi yalanla
yanlan da suda bojduk. ÇUnkU onlar kör bir kavim idi." �1 

150 Aksoy Bi.lal. a.g.o. 111. 16-17 
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"Böylece O ve onunla birlikte olanlan katımızdan bir ramet olarak kurtar
dık. Ayetlerimizi yalan sayıp inanmayanların kökUnU kuruttuk." �8 Bu ayeti keri
meler çok açık bir şekilde tufanın yOresel oldujunu beyan ettiAi gibi yapılan kazı

larda çıkan sıi tabakları pişmiş toprak parçalan bu paralar arsına sıkışmış gemi 
parçalan vb. eşyalada elektronik aletlerle yapılan incelemeler ortaya koymuştur ki 
bu aletler sular tarfindan stırtıklenmiştir. BUtun bunlar Fırat Nehrinin aşırdıAı mad
delerden meydana gelmiştir. 2S 

1922 yılmda İngiliz arkeolog Sir Leonard Volley bu bölgede yaptıAı kazı

larda Ur şehrinde Stımer krallarına ait eşyalar milferlerini bulmUf daha da derine 
in.dikçe çanak ve çömlekler ve çamur ve pişmiş tuAlalar bulmuştur. Bu bölgede 
suyun herşe yin tızerinde 25 ayak yOkselir. Biraz daha derine inince suyun getirdiAi 
temiz çamurla karşılaşılır. Daha sonra deAilik zamanlarda yapılan kazılarda tııfanın 
sadece bu bölgeyi kapsadıgı belirtilir. Bu bölge halk.ı tufandan sonra ı2 levha Uze
rine tufan kıssasını yazmışlar ve bu levhalarda butıın bölge halkmm boAuldulwm 
ancak bir gemi yapıp içine binen ve beraberinde aile fertlerini ve bazı ha.vanlan ve 
böcekleri Y81lliUl alan olgun bir kişinin kurtuldujunu, kurtulanların da sadece bun
lardan ibaret old ujunu belirtm.işlerdir. 260 

Gerek tnfamn bölgesel oldulwm savurumlara göre gerekse evrensel oldu
jUnu savunanlara göre aykın bir görüş serededen'Hafayatu. Tevrat" eserinin sahibi 
Kemal es-Salebi ise'tufan bölgeseldir" der. Ancak ona göre tufanın olduju bölge 
Yemen bölg esidir. 

Arap yanmadasının Yemen bölgesini silip sttpüren seller bu bölgenin alı
şık olchJAu sellerdir. Gerek tarihte gerekse bu seller çop zaman ora halkının bu 
tehlikeli bölgelerden diger bölgelere göç etemesine sebep olmaktadu. Bazen bu 
gOç yakın bazen de uzak yerlere olur. Bu seller daha çok alçak yerlerde olur ve 
vadileri tehlikeli kılar- ki iruumlann çop su vadilerinin kenarlarında iskatı ederdi. 
Bu en az zararta olandır ki sulann derin vadilerden akar giderdi. Y qmwiar her 
zaman birkaç saat kadar az olmaz bazen daha fazla olur ve hatta iki taraftan da 
yajardı. Bazen bu, gUnler sUrer ve o zaman korkunç seller meydana gelir ve yol
daki herşeyi alu göttıttır, önünde yıAtnlar oluşur suywı yolu deli.firdi. Asur bölge
sindeki Tehlis vadisinde olduAn gibi.261 Tevrat'ta Nuh ve beraberindekilerin gemide 
ıso g0n kaldılan söylenir. Bize dUşen Tevratm bu açık ifadesini daha makııJ bir 
açıklamayı bulmaktır. ıso gOnlUk ıaman çok uzun bir zamandır. Belki de ıso 
gttnlnk zaman Nuh kebilesinin bu te hlikcli bolgeefen Necran bolgesille gelip ük. 
noktadaki konaklaması arasmda geçen zamandır. Buradan Y emame yoluyla kuzey 
Nceran vadisine yönelip sonra dopya yöneldiler. Ta ki Tubcyk Dalrom yttkseklik
lcrine doAru vardılar. Buradan çeşitli yönlere aynlchlar. Tubeyk Dalı eskiden beri 
Atarat Dajı olarak bilinirdi. Uygun olan bir mUlahaza ile Tubeyk vadisinin Atarat 
dalına yakınhAt 75 km olur. Bir kabile için yaklaşık 1 SO günde alınacak bir mesa-
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fedir. Günde yaklaşık 5 km yol alınırsa işte bu Nuhw �emisinin tutanın 
başlamasıyle Ararara inmesi arasındaki ıso gtlnlUk mesafedir. 26 

Bölge insanlan sellerden kurtulmak için ataçlardan çember daireler yapar
lardı. Bunu zift ile sıvarlardı. Bunlardan göç etme esnasında faydalamrlardı. Tevrat 
Nuh'un gemisinin Hint Arehemdan veya Çmardan yapıldıAtm söyler. "CRF" keli
mesi lbranice olup Ozel bir apca has bir isimdir. Asıl olan ise CRF kuzey daAm 
Y ernende vadi yoksekierine vailen isimdir. Bundan dolayı Nuh tufanının olcfuAu 
yer Nceran vedisidir. Nuh kavmi bu vadinin etrafinda oturuyorlardı. Tarih öncesi 
olmuş bir hadisedir. Tufan olunca bw'adaki halk başka yerlere göç ettiler. Sonra da 
Hayber bölgesine yerlettiler. 263 

Tufanm başlangıcında geminin Ararat Dapıa inme mnanına geçen mUd
det Nuh kavminin itikada geçen zamanıdır. Ararat'tan (Tuveyk DaAl) Tubeyselma 
Daima gelme mUddetidir. Yerin kurumasıyla geminin oturması arasmda geçen 
müddet 57 gttndUr. Bu sure Nuh kabilcsinin Tabe'den çıkmadan önce geçirdili 
isıirahat zamanıdır. Ancak doAru olan şudur ki Nuh'un kabilesinin Hicaz'm kuzeyi
ne gelinceye kadar geçen mııddet (Neha)ya inineeye kadardır. Neha ile Teba arası 
500 km'dir. Günde 8 km yol alınırsa yaklaiık 57 gU.n alır.lşte Nu kabilesi burda 
yaşamıştır. Bugtın kendilerine Nehayyin denilen bir kabile vardır der. 264 

es-Saylebi'ye gOre ortaya çıkan gOrtış şudur: Nuh tufanı Y ernende kabile
nin 600. yılında (çtınktt Sayiebi'ye göre 950 yıllık omttr Nuh'un delil kabilenin 
yaşadıAı omurdo.r) oldu. Tufanda sonra Nuh'un kanilesinin Uç kolu da Yemen böl
gesinden göç edip Hicaz bölgesine yerlqtiler. Bundan sonra da Yemen kabilelerini 
göçe zorlayan bir tufan olmuştur ki Yemen kabilelerinin birçoAu kuzeye, Hicaz 
bölgesine göç etmek mecburiyelinde kaldılar. 26.5 

Dogrusu Kemal Saleybi'nin yaptıi! açıklamalar zorlamalardan ibarettir. 
ÇttnkU yonımiarı ne Kutan'a ne de Tevrat'a uymanıaktadır. Ayrıca bu konuda yapı
Ian ve jeolojik araştırmalarla da bqdqmamaktadır. Bu goruşun kabule pyan oi
madıAt görUnmektedir. 

Tufanın umumi ve evrensel oldugunu savunanlara gelince� tufan hadisesi 
bütuntıyle yerytlZUnde ani olm.uştu, yoksa Hz. Nuh'un gönderildigi ve yeryüzUnUn 
çekirdcli durumunda olan belli bir bölgede mi? . . . Bu ikinci şık doAro ise bu çekir
dek bölge neresiydi? Bu soroların hiçbirinin net cevabı yok. .. Sadece tahminler ve 
zanlar vardır. Halbuki zan insanı mustalni kılmaz, Bir de sallam ve esaslı bir deli
le dayanmayan lsraili hurafeler vardır. Aynca bu suallere cevap verilip verilnıemesi 
kıssaııın ana hedefıne ve konuya hiçbir şey ilave etmez. 

Şu kadar var ki: Kutan'ın hUkUmlerinden açıkça anlaşılmaktadır ki; o de
virde yaşayan butun insanlar Nuh ka'YDlindendir dememize engel olabilecek hiçbir 
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şey yoktur. Onların yaşadıklan arazi parçası yeıyüZUntın en mam.ur bölgesiydi. Ve 
tufan bu bölgede vuku bulmuştu. Orada yaşayanların hepsini içine almıştı. Sadece 
Allah'm kurtaı:dıklan mttstesna. 266 

Tevrat ve lsrailoAuiiannm rivayetlerine bakılırsa tufan evrenseldi 267 fakat 
Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeye rastıanmıyor. Kur'an'da yer alan işaretler daha 
sonraki insan soyunun Nuh tufanım.dan kurtulmalanndan geldilini gOstennektedir. 
Fakat bu husus tufanın btıtnn kapladılı anlamına gelmez. Eski devirde insnların 
yerleşim bölgelerinin koçttk oldulunu biliyoruz. Belki de sadece Nuh tufanından 
etkilenen bölge o Z81ll1Ultn bilinen donyasıydı. 268 Hz. Adem'in b11tUn çocuklan Irak 
bölgesin de yaşıyordu. EAer tufan sadece bu bölgede yaşayanları yok ettiyse o za
manki ölç1llere göre bu.tıın dOnyayı ve in.qşnhAı yok etmiş sayılır. Tufandan sonra 
Hz. Nuh'un gemisindeki inAAnnlar zamanla çeşitli bölgelere daA'Jlmıt olabilirler. 
Bu görUŞU. doArulayan iki nokta vardır. 

Birincisi Fırat ve Dicle arsmdaki topraklarda btıyuk bir kasagaı:un ve sclin 
koptultı hem tarihi verilerle, hem harabclerde ve hem de jeolojik çalışmalarla sa
bittir. Fakat buton yeıytlzUntt tesiri altına alan cihanştımul bir futına, kasırga veya 
btıyUk sel belirtisi yoktur. 269 

lkincisi dtlnyanm hemen hemen butun ınilletlerinde; hatta AvusturalY' 
Yeni Oine'ye, Amerika'ya kadar uzmıan bölgede bUyOk bir tufan ilgili hikayeler ve 
rivayetler mcşhutdur. Bundan çıkan sonuç şwiur; Btttun bu ülkenin insanlannın 
atalan Hz. Adem'e zamanda tufanın geldili surada insanlar bir tek bölgede yqıyor
lardı. Sonra dünyanın çeşitli bölgelerine daAıldılar. Yeni yerleşim merkezleri kur
dular. 210 211 

Buna � bu konuda bize bilgi veren yegane haber kayııalı Kur'an'dır. 
Kur'an'ın haber vermedili ve tarihi bilgilere dayanan haberler cerh ve tadile tabi 
tutulur. Zira O'nun haber vennerdiji her şey zannm dıtına çımaz. Mumin kalbinin 
tasdik cdeceAi haber kesinlik ifade eden Kur'an naslan olmalıdır. :ırı 

Birçok milletierin hızlı, kapalı ve efsanevi kaynaklarında, bilinmez bir 
devirde bazı kimselerin işledikleri köUl fiiller ytızUnden o bölgede tufan koptuauna 
dair rivayetler vardır. lsrailoAullarmm Ahd-i Atik'in dedikleri ve kendileri taratin 
dan çoAunluAu uyudurulmq bilinen efaanevi kaynaklarda Nuh'un zamanındaki 
tufan ile ilgili birçok rivayetler mevuttur. 

Ancak Kur'an'da bu ayetlerle babsettiAi zaman bu ayetlerin tesirinde bun
ların hiçbirinin izahı yoktur. Kur'an ayetlerini mitoloji ve efsanelere dayanarak tef
sir etmek dogru olmaz. ÇUnktl efsaneterin dayandtAt kaynak yoktur. Ve hadiseleri 
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açıkça beyan etmemektedir. Her efsanenin tufan haberinde bahsetmesi tufanın o 
bölgede oldujunu veya tufandan kurtulanların oraya yerleşmiş olmasını mtlı:nkU.n 
kılsa bile'haberi sadık" yanında bunları mesned olarak kabul etmek mtımkUn de
Aildir. 273 

Muhammed Abduh'a bu konuda genderilen bir mektupta Nuh tufanımn 
umumi olmadıAı. sadece Hz. Nuh kavmine şamil olduAtı ve onların yaşadıAt bölge
de olduAu, Çin'de insanların yaşadlAını ve Çin'in �At ve Hz. Nuhton'Ya 
Rabbi ycrytızUnde kafiderden bir tck fert bırakma." rf. şeklindeki yakarışının umum 
ifade etmedilini sadece kendi kavmini kapsadıjını yine hadisi şerifte tüm peygam
berler kendi kavimlerine ben ise tum kavimlere gönderildim. Savunmalarm ifitil
dilini ve şayet denilse ki'Onun zOniyetini baki kıldık." 27' ayetiyle Hz. Nuh'un'Ya 
Rabbi yerytızUnde tek bir fert bırakma"276 ayeti bunu bilafinadu' denildiAirufe; bu 
ayetlerin tevile açık oldulu belirtilir. 

Şefaat ile ilgili hadisi de Nuh1un peygamberliginin umum ifade etmektedir. 
Bunlar bu hadisin Hz. Nuh'un yeryUzUne indijine delil olduAtı konusunda ittifak 
vardır. ÇUnkU onlardan başka hi9bir insan yoktur denilse Hadisçiler alay ediyor ve 
Çin hikayelerine isnad ediyorlar diye gönderilem cevabi mektupta Muhrnammed 
Abduh: 

Kutan-ı Kerim'de tufanın umumiligini gösteren delil yoktur. Aynı zaman
da Hz. Nuhton risaletinin umumilijini gösteren delil de kesin delil detiJdir. Hadis
Iere gelince onlarca yakin ifade etmez. ÇUnkU. ahad heberlerdir. Butun bakikatlerde 
yakin ifade gerektirir. EAer bu dini bir itikada dönUştırse yakinlik gerekir. Tarihçi
terin ölfenmek istediAi şey de tercih olmaz. Tarih bu konuda sikanın olup olmadı
Amın delili olmaz. 

Tutanın evrenseltiline gelince dini alimler ile rey ehli arasmda munakaşa 
konusudur. Y eryUzUndeki yerin tabakalan konusunda ttmrnetlerin tarih9ileri ara
smda ihtilafkonusudur. Ehl-i Kitapta lslim alimlerinin 9Qjunlutu turanın umumi
Iili konusu nda aynı görUft1 taşımaktadır. Buna bazı jeolog (rey ebli de) ittifak edi
yorlar. Bunlar daAların zirvelerinde bulunan bazı balık vb. tatlı su hayvanlannın 
ka1ıntı1annın bulunmasını delil gösterirler. ÇUnkU. bu şeyler yalnız denizlerde olur. 
Şayet yeıyUzU.nuntı uımunu kaplamasaydı daAlar olmazdı derken Mutaahirin rey 
ehli teorisyenleri ise buna muhalefet ederler. Müslüman her kişi tufanı mutlak inkar 
edemez. Fakat ayeti kerimeleri tevil edebilir. Bu mesele uzun ilmi bir mtınakaşa ve 
şehidlere ihtiyaç duyar, diye cevap veren Abduh bun konuda hUlasa olarak fOyle 
der. 

Ayet ve Hadislerin � tufanı Nuh'un kavmi için ifade eder ki o gUn 
onlardan başka kimse yoktu demek ve buna inanmak vacib olur. Ancak yeryUZU.nun 
ttımıtne şamil olduguna inanmak gerekmez. Dqlann tepelerinde bulunan deniz 
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hayvanlaıma ait kalıntılar da umumi olcfuAunu gOstermez vb. kara parçalannın da
ha önce suda olcfuAunu gösterir. Suyun sayılı gUnler kalması tufaııın umumi oldu
junu göstermez. Buna raAmen bu tarih olayı Kur'an'm asıl gayesini teşkil etmez. 
Zahir naslar bunu jeoloji ilmi bunun aksini ispat ve ifade ederse de bunu kabul et
mek bize ve Kur'an'a zarar verm� diye. 

Buna karşılık tııfanm umumililin savunanlar ise şu delilleri göstererek 
idialarını kuvvetlendirirler. 

1- Nuh'un peygamberliAUıin evrenselliAi kabul edilince tufanın da  evren
selliAi kabul edilmiş olur. ÇUnko. Hz. Nuh'Ya Rabbi yeıyUzO.nde bir tek kafır bile 
bırakma." 278 diye dua � ve'Bugtln Allah'ın konımadıAt, merhamet etmediA]. 
kimseye konıma yoktur. n veya'Onun ztırriyetini baki kıldık." 280 ayetleri Hz. 
Nuh'un davetinin evrensellipu ve tufimın evrenseliiiini gösteren ayetlerdir. 

Ayrıca pyet tufan evrensel olmayıp bölgesel olsaydı Allah (cc)'Her eçtit 
hayvandan birer çift gemiye al." 281 diye emretmezdi. 282 

2- Yine bazı bilim adamlannın daAların tepelerinde bulunan balık atıkları, 
inci kabuklan gibi su urunlerini göstererk tufarun umumitiline delil ola�pı ifade 
ediyorlar. 283 

Tufanın evrenselliAi konusunda buraya kadar arzettilimiz delillerden şu 
sonucu çıkarmamız mtımktındUt: 

Tufandan önce iruumtann yeryU7.ün.Un tumunu kapsayan bölgelerin hep� 
yayıld.ıgıru belirten bir rivayet vardır. 284 Bu rivayet zayıf bir rivayettir. Kesinti 
kifade eCmez. Buna ratmen tufan ol� sadeec Babil'e ait detil, genel olcfuAunu 
söyleyenler Cumhwu teşkil ederler. 2 ' Hatta müfessirler Tevrat'm rivayetiyle uyum 
içindedirler. Tufancia yeıyUztındeki en ytlksek daAm en az on beş zira' suyun altmda 
kaldıAtm ve küçtıklU bttytıkltt hiçbir canlının kalmadı� söylerler. 286 Tufanın ev
renselliAini kat� diAer görUşler ise daha çok zannidir. 2 7 Tufaıun evrenselliAi konu
sunda sonuç olarak, tufanın Nuh'a verilen bir mucize olcfuAunu, mucizeterin bilim
sel birtakım gOrUşlerle izah edilemeyecelini açıklamakta fayda mtılahaza ediyorum. 
Bundan hareketle bazı insanların yaptıklan birtakım hesaplamalarta yeıyUzO.nun 
suyla dolamayac.aguu belirtinesini abesle iştilaldir. ÇUnko. Yttce Allah diledili an 
yeryQzU.ntt suya gark edebilir. Normalde yaAmunın yqamsıyla seller olUfUt. Fakat 

217 R. Rıza, MCDIII'� C.l2, ııs.l07·109 211 Nuh 71126 
279 Hud 1 1143 
210 Saffat 37m 
211 Hud ll/40 
212 Taba Taba-i. el MilaD. C. 10, a.264 
113 Taba Taba-i. Lg.c., c. ı o� a.265; Kaıami Tdiiri, c.9, a.345ı 
lSC bJDi Kaür, cı Bidayc, c. ı, a.ı27 
28S tbDi Kalr, Kuıasu'l F..abiya, c. ı. &143,; Hawa Said, el Eaas fi't same. C.9, .. 74 
2811 :bJDi :Kı:ılir, cl Bidayc, C. ı, Lı 55 
m Etmahh, a.g.e .. C.4, a.2784 
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tufan olaymda' Hem gOlden sular inmiş hem de yerden sular fışkırmıştı." 288 "Sonra 
da yere suyu emmesini göle ise suyu kesmesini cmrctti. Onlar da emirlerini yerine 
getirdiler." 289 Bunu bilimsel bir şekilde izah etmek mümkon delildir. Bunda hare
ketle tufanm umumüi� konusunda, tufan ölgesel olsa bile canlılan kapsam bakı
mmdan geneldir. ÇOnkU. yukanda sayılan delillerin çoju bizi bu sonuca götomıek-
ted. 290 

ır. 

K· KUR'AN VE TEYRAT'IN TUFAN iLE iLGiLi KlSlMLARlNlN 
KARŞILAŞnRILMASI 

Nuhtun tufanı en çok Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'ta geçen tufan hakkındaki 
haberler çoAu ıaman uyum içinde dejildir. Kur'an'da farklı, Tevrat'ta farklı bir 
şekilde anlatılamaktadır. Kutan ile Tevrat'm tufan hakkında uyum saA:ladıAt tek 
konu; tufmun sebebi ııaelesidir. Hem Kutan'da hem de Tevrat'ta tufamn sebebi 
insanların kütllr, şirk ve fesatta iter girmeleridir. Bundan dolayı Allah (cc) onları 
suya gark etmiştir. 291 Bunun dışındaki konularda farklı haberler söylenir. Bu ha
berlerin hulasasını şöyle yapabilirizL 

1- Adem'in kıssasında olc:JuAu gibi Tevrat bu kısaada da tefemıata dalmak
tadır. Geminin yapımında kullanılan ataçlann yetiştirilmes� geminin yapımı ve 
kaç yılda tamam1andıAJ., kaç katlı oldııAu, nasıl ziftlendi� bakkmda geniş bilgi ve
rir. 292 Kur'an-ı Kerim'de ise geminin yapımmm Ytıca Allah'm emri, vahyi ve yar
dımıyla olcfuAu293 ve geminin alemler için bir ibret oldugunu belirtiyor. 294 

2- Kur'an-ı Kerim'de gemiye binmeyen oAJtından bahsedilirken29� Tevrat'ta 
Hz. Nuh'un böyle bir olluııdan behsedilınemektedir. 296 

3- Tevrat'ta Nuh karısıyla birlikte gemiye bindiAL eti yenen �anlardan 
yedişer çift, yenilmeyen hayvanlardan da ikişer çift aldıgmda behsedilir. Kur'an-ı 
Kerim'de her hayvan cinsinden bir çift (erkek�i) alınchAıru298 eşinin ise ihanet 
edenler arsında oldulu beyan edilir. 299 Gerçi bazıları Temrt'taki izah ile 
Kutan'daki izahın bu konuda çelişmediAini, Hz. Nuh'un iki karısı olabilecejini 
birinin kendisiyle birlikte kurtulmuş olabilecepu diAerinin de boAulanlarla birlikte 
ol abileeelini söylerler. 300 

-Kamer 54112 
219 Hud 1 1144 
1110 MC'Wiudi, Tarih BoyuDea Tmnd MQcadcJc:si, C.2, ıı.406 
191 R.. Rıza, Maaar, C.12, a.103 
292 T� Tdcvin 6114-21 
m Hud 1 1137 
D4 Kamer 54115 
m Hud 1 1142,43 
2M R. lbza,  Mımıcl', C.12, ıı.103; Şimıııck Said, Lg.C., s.28 
ın TmatTetviıı 7/1-16 
298 Hud 1 1/40 
zgg Tabrim 66/10 
* Taba Taba-i a.g.e., C. 10, s.257 
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4- Tevrat'ta foemiye binenterin Hz. Nuh'un eş� oAullan ve oAullannın eşleri 
olarak belirtilmdrtc. 1 Kutan-ı Kerim'de ise; Nuh'lm ailesinden al� hUkttm 
verilmemi otanlar ile az da olsa inanan bir toplumdan bahsedilmektedir. 302 Çünku 
Hz. Nuh'un oAfu ve katısı gemiye binm.ezken inananlar içerisinde Hz. Nuh'a akraba 
olmayanlar da var idi. 

5- Tewat'ta, tııfmnn yecytlZUnlln tumıınu kapladıgı ve suyun en ytıksek 
dallan an beş arşın aştıl;ındna bahsedilmektedir. 303 

Kur'an'da bu konuda böyle bir açıklık yoktur. Ancak akan nehirlerin taştı
Aı, göAUn kapılannın açıl� ve yeıyUzUndeki sulann kaynaklar halinde fışkırtıl
dıAJndan bahsedilmektedir. 

6- Tevrat'ta Tufan'dan kurtulması sebebiyle Hz. Nuh'un takdim ettiai kw'
baniarın etlerinin kızartılması, kızartdan etierin kokulann Allah'a gitmesi Uzerine 
YUca Allah'ın bu gQzel et kokulannı kokladıktan sonra gazabını bildirdili ve hot
nut olduju anlatı111111ktadır. 3<n 

Kur'an'da ise Yahudilerin bu anlayışlarını reddederek şöyle 
buyunılınaktadır.'Onlarm ne etleri ne de kok.ulan Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadece 
sizin takvanız ulaşır." 306 

7- Tevrat'ta Yuce Allah'm tufandan sonra kendisine takdim edilen etierin 
kokusunu aldıktan sonra pişmanlık duyduAtı ve bir daha gazablanıp tufan yapma
YacaAı belirtilir. 301 (Allah böyle bir şeyden mıınezzehdir.) 

8- Tevrat'ta: tufandan sonra Nuhıun önce kargayı gönderdigi ve karuva 
beddua etti� sonra ise gOvereini gönderip ona dua ettilinden bahsedilir� Jo3 
Ku'ran-ı Kerim'de ise böyle bir açıklamaya rastlanınamaktadır. 

DiAer kıssalarda olduAn gibi Nuh kıssası hakkında da Kur'an ile Tevrat 
arsmda gerek hedef ve gerekse td'emıat bakımından ad farklılık oldugu ortaya çık
maktadır. 

soı T� Tdtvin 7{1·16) 
302 Hud ı 1/40 
30S Towat Tekvin 7/19·20 
S04 Kamer 5411 1-12 
30$ Temd, TcbiD 8/18-22 
* Hac 22137 
ıot Temd:, Tebin 8118-22 
301 Temd, Tckviıı 8/6-12 
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Bu nakil edilen rivayet ve kıssadan da anlaşılacaAı gibi Kur'an lassalan yalnız hedef açısından delil tıslub ve muhtcva açısından da Kitabı Mukaddes'in 
lassalan ile birtakım farklılıklar aızeUnekteclir. 309 

•' 

,_ Şimtck � Lg.C., &.29 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TUFAN SONRASI DÖNEM 

A. TUFANDAN SONRA HAYAT: 

Tarihe'Buyo.k Tufan" olarak geçen bu hadisede, Nuh'un kavminin ceza
J.andırılmasınd sonra gemiye binenler hayatlarını stırdtlrnıeye devam ettiler. Bu 
"SUnnetu.llah"m serelidir". Böylece insan ve hayvan nesiinin devamı, Allah tara
findan stırdUrtllmtış oldu. 

Kafrrlerin helakından sonra Yuca Allah'ey yer suyunu yut ve ey gök 
(suywıu) tut denildi. Su çekildi; iş bitirildi: (gemi de) cadi (Da�Jnın) tızerinc yer
leşti ve o zalimler toplumunun canı cehennem denildi." 1 

Gemi daA tızerinde karar kılıp, yer tufan sularını içine çektikten sonra YU
ce .Allah Nuh'a gemiden yere inmesini emretti. Nuh ve beraberindekiler bereketli 
olarak Musul civarına indiler. Onların nesillerinden bir kısmı mnmin olarak devam 
edecek ve Allah'ın nimetlerinden faydalanacaktı. Bir kısmı � druıya nimetlerinden 
faydalanacak fakat Allah'ın rahı:nctinden de uzak kalacaktı. 

2 
Kur'an-ı Kerim'de YU

cc Allah tarfindan bu gerçek böyle ifade edilir. "Sen yanındakilerle birlikte gemiye 
yerleştiA inde bizi zal:iıDler topluluAtJndan kurtaran Allah'a hamdolsmı de. "'V e deki 
Rabbimi Beni bereketli bir yere indir. Sen iskan edenlerin en hayırlısısm. n 3 diye 
dua edinre Ytıce Allah tarafından "Denildi ki: Ey Nuh! Sana ve seninle birlikte 
olan 11mmetlere b izden selam ve bereketlerle (gemi)den in! Kendilerini (donyada) 

faydalandıraca�Jmız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokımacaaı 
11m.metler de olacaktır." 4 'Sonra da onların ardmda bir başka nesil meydana getirdik. n S 

Yine başka ayeti kerimelerde ise:'Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz 
de duayı ne güzel kabul ederiz. n 

"Kendisini ve ailesini buynk. flaketten kııratardık." 

"Biz yalnız Nuh. 'tm soyunu kalıcı kıldık."'Sonradan gelenler i9in de iyi bir 

nam bıraktık. "'Blltün almlerden Nuh'a selam olsun." 15 buyunıluyor. 

Tevrarta Hz. Nuh (AS) ve kavminin hıfimdan sonraki hayatı Şôyle anlatı-
lır. 

ı Hud 1 1/44 
1 Tahara Lg.c., Tre., -.83-84 
3 MOminJm 23128-29 
" Hud 1 1/48 
' MGmimm 23/31 
• Sa1fat 34f15-79 
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"Ve Allah Nuh'u ve oAullannı mübarek kılıp onlara dedi, Semereli olun ve 
çoAalın ve yaryüzUnU doldurun" "Yerin her hayvan ve göAtln her kufu ttzerinde 
sizden korku ve._ dehşet olacaktır. TopraAın tızerinde hareket edenlerin hepsiyle de
nizin butun balıklan sizin elinize verildiler." Hareket eden her hayvan size yiyecek 
olacakbr. Yeşil ot gibi size hepsini verdim" Eti onun canı olan kanı ile yemeyecek
siniz"'V e gerçek sizin kanınızı canlannız için arayacaA:Jm Her hayvanın etinden 
onu a rayacaA:Jm, ve in.wun elinden, yani her adamm kardeşinin elinden insan ca
nının arayacaAım"'Her kim adam kanı dökerse onun kanı adam eliyle döktllecektir. 
Çünktl Allah adamı kendi suretinde yaptı" "Ve siz semerili olun ve çoAalm yeıytt
ztınde tureyin ve o nda çoAalın" "Ve Allah Nuh'a kendisiyle beraber otullarma 
söyleyerek dedi" "İşte Ben sizinle ve sizden sonra ztırriyetinizle"'Ve sizinle beraber 
olan her canlı mahlukat gemiden çıkanların hepsinden btltUn yerin hayvanlarıyla 
birlikte sabit kılacaA:Jm" "Ahdimi sizinle sabit kılacaA:Jm ve bütün beşer artık tufan 
olmayacaktır" 'V e Allah dedi Benimle sizin ve ebedi devirleree sizinle beraber olan 
her canlı mahlukatın arasında yapmakta olduAum abdimin alanıeti şudur"'Y ayıını 
buluta koydum ve Benimle yerin arasında bir ahid alam.eti olacaktır" 'V e vaki ola
caktır ki yerin Uzerine bulut getirdilim zaman yay da bulut da gOrUnecektir" 
"Benimle sizinle ve her beden sahibi mahlukun arasmda olan abdimi lıat:ırlayaca
jım. BüUln beden sahiplerini yok etmek için sular artık tufan olmayacaktır" "Ve 
bulut da yay olac.akt:u ve Allah ile yer Uzerindeki btltUn sahiplerinden yaşayan her 
.mahluk arasmda olan ebedi ahdi hatırlamak için O'nu göstereceAim" "Ve Allah 
Nuh'a dedi Benimle yer tızerindeki her beden sahibi arasında sabit kıldıAını ahdin 
alameti budur" "Ve g�den çıkan Nuh'un oAollan, Sam ve Ham ve Yafes idiler. 
Ve Ham Kenan'ın atasıdlr" Bu uçu Nuh (Asrm ogul1an idiler.Ve butUn yerytızUne 
yayılanlar Bunlardan oldu. "Ve Nuh çifçi olmaya başladı ve bir bq cfiktitt "Ve şa
raptan içip sarhoş oldu ve çadıım içinde çıplak oldu" "V c Kenan'ın atası olan Ham 
babasının çıplakhjmı gördü ve chprda iki kardeşine söyledi" "Ve Sam ile Yafes 
bir esvap alıp O'nu kendi omuzlan üzerine koydular ve geri geri gidip babalannın 
çıplaklıjmı görmediler" "Ve Nuh şarabmdan ayıldı ve küçük oAJunun kendisine 
yaptıAınt anladt."'Ve dedi Kenan lanetli olsun. Kardeşlerine kullar kulu olacaktır." 
"Ve dedi Sam'm Allah Rab mübarek olsun"'Allah Yafes'e genişlik versin ve Sam'm 
çadırmda otursun ve Kenan O'na kul olsun'"Ve Nuh tufanından sonra 350 yıl ya
şadı" "Ve Nuh'un bütun gU.nleri 950 yıl idi"7 

Yakubi; Hz. Nuh (AS)'m oAJu ile ilgili Tevrat'ta geçen bilgileri hiç tetkik 
etmeden aktarchktan sonra Nuh (AS)'m oAuJ1an arasmda yeıytızOnü şöyle taksim 
ettipi kaydeder: 

Sam•a: Y eıytızOnUn Ortası, Harem bolgesi, çevresi, Yemen, Hadramut'tan 
Amman'a kadar Rahreyn Alic ve Y aber bölgesini verdi. 

Ham.ta ise; Batı sahilini verdi.Ham'm dopn çocuklan kuş veya Kevş 
b.Haın ile Kenan b.Ham zenci ve Habeşlilerin babası oldular. 

1 Tewat, Tekvin 9/1-29 
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OAtu Yafes'e de; DoAu ve batı arasını verdi. Onun çocuklan Cumer, Tubel, 
Mq, Maseç ve Me'cuc idiler.Cumer'in çocukları es-Sakalabe;Tubel'in çocuklan 
Bercan;Maş'm .. çocukları, TUrk ve Hazarlar,Masec'in çocukları Esban;Me'cuc un 
çocukları, Ye'cuc ve Me'cuc ki onlar yeıyüztlntln � idiler TUrler 
tarafindanb es-Sakalabe'nin ve Bercan'nın yeri Rumlar olmadan önce Rum diyarı 
idi. İşte bunlar Yafes'in çocuklandır. 8 Ya'kubi'nin Tevrat'taki bilgileri tatkike tabi 
tutmada aynısını nakletmesini dolrusU yadırgamamak m1lmktln degildir. ÇUnkn 
Tevraftaki bilgileri dogruluk �i tartışılır. Allah'ın gönderdigi ayetlerden çok 
az bir eser kalmıştır. 

Başka bir rivayette ise:Gemi Cddi'ye oturup Allah'm diledili kadar kalınca 
Hz. Nuh'a izin verüdi. Ctldi'ye indi. Sonra qrgayı çaA:ırdt.Yerden bazı haberler 
getir dedi. Karga gidip Nuh Kavminin cesedierini gördU ve orda kaldı.Hz. Nuh onn 
lanetled.i.Sonra güvercini çaAırdı, gelip Nuh'un omuzuna kondu Hz. Nuh yerden 
haber getirmesini söyleyince; Aaztnda kuş tuyU. olcfuau halde kanatJannı çırparak 
geldi. Nuh, (As) Ona dua ederek" Allah senden razı olsun ve seni bir evde kondut
sun ve insanlara sevdirsin.. lnsantar sana saldtrmayac.ak olsaydı bqm altında olsun 
diye dua edecektim." 9 Bazı rivayetlerde ise zeytin dalını getirdili söylenir. 10 

Gemi CQdi'ye inince gemide seksen kişi vardı. DoAuYu batıyı sonra CQdi 
de karar kıldı.Seksen ev veya cad1r yaptılar.Onlann kutdup köytın adına Seksenli
ler köyn adı verildi. Bunlar bir gece yattlktan sonra sabehleyin birbirlerinin dille
rini anlıyamaz oldular.Seksen lehçeye bölundU, bunlardan biride Arapea idi.Hz 
Nuh onlar arasında tercumanlık yaptı. 11 Bazı rivayetlerde bu beldenin Hicri Ye
dinci asra kadar bu isimle anıldı At söylenir. 12 

Tufandan sonra ki hayat hakkında ki bilgilerin çop Tevrat'a dayanır. 
ÇUnkn Kur'an-ı Kerim'de bu konuda fazla açık bilgiler yoktur.Nuh (AS) gemiye 
bindigi zaman 350 yaşmda idi Tufan'dan sonra yUz elli yıl yaşadı. Şeklindeki riva
yet 13 Tevrat'a dayanır.Gerçi toplam 0mr11n un dokuz yUz elli yıl oldulu soyle
nir.Bu bakımdan Kuran'la uyum içindedir. 

KW"an'da Hz Nuh'un 950 yıl yaşadıAJ 14 beyan edilir.Dolayısıyla Tevrat'ta 
gecen tufandan sonra uç yUz elli yıl yaşadıAJ. şeklindeki rivayet doAru olmadıAt gibi 
kaç yıl yaşadıAt belli degildir. 

Nuh (AS) 'm gemisi Ctldi'ye indikten sonra önce kargayı, sonra gUvercini 
göndermesi ve kargaya beddua gUvercine ise dua etmesi. 1� makul olan bir rivayet 
deAildir. 

1 Y akubi, Tarihi, C.l, &15-16 
9 el Hiadi, Kamı'l Ummıct, C.2, s.434/4428 Nobı Hadis 10 tbDi KK, el Bidaye, C. 1, s. 161� Ezraki. Kibo ve Mekb T� Tre.. a.42; Taberi T� C. 1. s. 182 
11 bıoi Kcair, Tc6ıiri, c.ı, a.447; cl Bidayc, C.2, 1.161; Tabcri, C.1, a.182; cl Ezraki., Lg.C., 'J'rç., a.42 
ı :ı � Asım, Peygambcr1cr Taribi, a. 101 
n Tewnt Tekvin 716; 9128-29 l-t ADbbut 29/14 
" Tevrat Tekviıı 816-8 
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Yine Hz Nuh'un bq dikmes� içki içmes� sarhoş olması sonucu USUlnun 
açılması, ham'ın Onu gördtt� ve gtıldttlü, ve bu hareketinden dolayı bedduaya 
uArarnası hak�ındaki rivayet, 6 zayıfbir rivayettir 

ÇUnkU bir peygamberin içki içmesi ve sarhoş olması mUrnktın degildir. 
gemiye binenierin sayısı hakkında net bilgi olmayınca onların kurd:ugu kO

yUn adının'Seksenliler'' köytt diye isimlendirilm.esi dogru olan bir rivayet delildir 
Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde böyle açık bir bilgi yok

tur.Knı'an'da sadece'Kendisi ve hakkında aleyhinde hıık:um verilmeyen aile fertleri 
ve inananlan al"17 Dolayısılya Kur'an-ı Kerim'in 'ifadesine göre Hz. Nuh (AS)'m 
aile fertleri ile birlikte başka inananlar da vardı fakat bunların sayısı belli delildir. 

B. NUH (AS)'UN OÖULLARINA TAVSiYELERI 

Kendine ve oAuUarına verildili gibi iktidar yetkisi verilen18 Hz. Nuh 
(AS) 'ın çocuklarına bazı tavsiyelerde bulunmasından daha tabü bir şey olamaz. 
Hatta Enes(R.A)'den her peygamber yalancı ve kor olan (Deccal'dan) sakındmnış
tır. Muhakkak ki o kordtır. Rabbiniz ise kOr de�. Onun kaşlarının arasında ise 
kafır yazılıdır." 19 buyurmakla Nuh (AS) da dahil olmakla birlikle tom 
peygamberlerin'Deccal"'den sakındmlıklan ve böyle bir tehlikeyi haber verdikleri 
belirtilmektedir. 

Nuh (AS) ve diAef peygamberlerin hepsi'Deccal" tehlikesini haber verdik
leri gibi, Nuh (AS) çocuklarını şirk tehlikesinden de sak.ındumıştır. 

Abdullah b. Amr (R.a) dan yapılan rivayete göre, Dedi ki'Biz peygamberin 
(SA V) yanında iken, Uzerinde sUslO. bir cubbe bulunan bir Arab-i gelerek (Hz. pey
gamberi kasdederek) "Bu arkadaşınız, çobanları ytıceltmck, atlılar (eşrafi) de dU 
şU.rmek istiyor dedi. Resulullah {SA V) kızgın bir şekilde kaJkb ve onun 
ctıbbesinden tutarak kendisine doAm çekti ve dedi ki: Senin tızerinde dtış1lnc.esiz
Ierin elbisesini göremiyorum ve dOnUp oturarak dedi ki: Nuh (AS)ın vefatı yakla
tuıca iki oglunu çaiJrdı ve dedi ki: Size kısa bir vasiyet edeceAim. tki şeyi emredi
yorum, ve iki şeyden de sakındırıyorom. Ve sizlere "LA1LAHE1LLALLAH"'ı em
rediyomm çtınkU arz ve semavat ve içindekileric birlikte gözttne konulacak olsa, 
"LAİLAHElLLALLAH" diler gözüne konulacak olsa daha aAır gelir. Ve eter arz 
ve semavat halka olsa La llahe lllallah Uzerine konsa onu yok eder. {gömer) 

Ve ayrıca size'Subbanallah ve bihamdihi" zikrini de demeyi emrediyorum. 
ÇUnk:U O herşeyin duası ve herşey onunla nzıktanır. 

Ve sizi tirk ve kibirden nehy ediyorum dedi ki: Dedim veya denildi ki Ya 
Resulullah: Şiıki biliyoruz kibir nedir? 

If İ2mirti İsmail Hatlcı, Siycri Celie-i Nebcviyye Mııkaddjny:sj, s.104 
17 Hud 11/40 11 Anıciyclopcdo ofRcligioa, c. ı o, ıs.460 
" Buhari, TeYbid /1 7� MOalim, Kitabu fikı:D, Balıu Deccal 
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Bizim gUzel ayakkabı.mız olsa bu kibir olur mu? Dedi ki hayır veya birimizin stıslU. 
giyim eşyası olsa bu kibir olurmu? Dedi ki hayır. 

Bunun Uzerine Ya Resuluilah oyle ise kibir nedir? Cevaben buyurdu ki: 
Kibir Hakkı kUçtımsemek, alay etmek ve inMnlarla alay edip tahkir etmek, horla
maktır 20 diye buyurdu. 

Nuh (AS) çocukalrma tavsiyelerde bulunur. , Kavminin ve diger kavimlcrin 
ortak hastalıAt olan iki tehlikeli şeye dikkati çekmiştir. ÇUnku. Nuh kavmi yeryU
zUndeki, ilk sınıfsal kibirin ortaya çıkbAt bir kavim idi. Ki onlar' ... Biz seni de bi
zim gibi insan olarak gOrU.yoruz ve sana bizim basit görüşlU ayak takımımızda 
başkasının uycfuAunu gönnnyoruz"21• Ve yine'decliler ki: Sana bayaAJ. kimseler uy
muşken biz sana inanırmıyız"22 bu davranışlanyla fakir-Zen� Aristokrat ve A
vam ayrı mı ile kibirlerinin ne kadar onları yanJışlıklara götıırdnlü ortaya çıkmak
tadır. 

Yine Nuh kavminin ileri gelenl�'Dediler ki: Tanrılarımızı bırakmaym. 
Ne Vedd'i ne Suva'ı ne de Yagus'u, Yeuk'u ve Nesti bırakmayın"23 demekle yeıytt
zonde şirkin ilk tohumlarını atmış oluyorlardı. 

C. NUH (AS)'IN EBU'L BEŞER OLUŞU 

Nuh (AS) kıssasının tartışmalı bölümlerinden birisi de Nuh (AS)'m {Ebü'l 
beşer oluşu)dur. Gerek lslim alimleri gerekse diyer dinler'e mensup olan kişiler 
arasmda bu konu farklı bir şekilde deAerlendiriliyor. 

Köknnn Tevrat'tan alan ve oradan lsl!miyete de geçen bir söylentiye gOre 
insanlar tufandan sonra Nuhton oAullan Ham Sam ve Y afes•in nesiinefen 1lremiş
lerdir. (daha ziyade o zaman konUfU}an diller ascsma dayanan bir gerçekti.) Insan 
topluluklannın incelemesini kolaylqtırdıAt için benimsenen bir söylentiye göre, 
eski kuzey Afrika milletleri "Hami kavimler" Arabça, lbranice, Stııyanice, Habeşçe 
ve Finik dilleriyle konuşanlar "Sami kavimler" orta .Asyalı ve oradan Tuıaniler de
nen halka "Y afes oAWian" denir. 

İnsan topluluklarını incelenmesinde kolaylık sallamak u.zere kafa taslan
nın biçimlerine göre renklere göre: Kan gruplarına göre ne daha başka şeillerde 
tasnitler de yapılmıştır. 24 

lıuumlar ilk çaAdan beri sUre gelen bu tur tasnifleri yaparken her bir millet 
kendilerini Nuh (AS) oAullanndan birine nisbet etmektedir. Böyle bir yapıya sahip 
olmalannda Tevrafm rolu bUyUktU.r. ÇUnku. bu yapıya götüren ifadeler vardır. Bu 
konuda Tevrat'm ifadesini söyler: 

20 tbai. HaDbel. el � C.� s.22S ile c.. &169-17{); tbai. Kellr. el Bi.daye, C.1. a136-136� en � 
Lg.C., a 136-137 ll Hud 11127 
22 Şuara 2611 1 
23 Nuh 71!2J 
24 Çalatay Nqet, lslam Oneesi Arap Tarihi ve Cabiliyr ÇaAı, a.2. Dipn. 
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"Ve Nuh (AS) kendisiyle otullan ve karısı ve oauıtannın kanarı çıktı
lar."2j 

"Ve Nuh (AS)'ı ve �arını mübarek kılıp Onlara dedi. semereli olun ve 
çoAalın yer ytızılnıt doldurun" 

"Ocnmiden çıkan Nuh (AS) oAullan Ham, Sam ve Yafes idiler. Ve Ham 
K.enanın atasıdır." "Bu ttçtt Nuh'un o�Ufian idiler bUUtn yer yttztlne yayılanlar 
bunlar oldu." 27 

"Milletlerin de Zttrriyetlerine göre Nuh (AS)'m ogullaruun kabileleri bwı
Iardır. Ve tufandan sonra yeryUzUnde milletler bunlardan aynldılar.'28 

Kutan-ı Kerim'de ise bu konuda da şu bilgiler vardır: "Nihayet emrimiz 
gelip sular COfUP yUksclmeyc başlayınca: Nuh (AS)'a dedik ki (canlı çeşitlerinin) 
her birinden iki eş ile (bolulacaAına dair) aleyhinde söz geçmiş olanlarm dışında -
aileni, iman edenleri- gemiye yOkle zaten onunla birlikte pek az iman etmiş var
dı."29 

"(Ey) Nuh lle birilkte (gemide)taşıdıgmuz kimselerin neslil Şunu bilin ki 
Nuh çok f(lkreden bir kul idi. 30 

"İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdili Peygamberlerden Adem
'in soyundan Nuh (AS) ile birilkte (gemide taşıdıklarımızdan) tbrahim ve lsrail 
(Ya'kup)'m soyundan doAntYa ulaştırd.ıAunız ve seçkin kıldıAmuz kimselerdendir. 
OnaJara çok merhımıetli olan Allah'ın ayetleri o� aglayarak. secdeye ka
pandılar." 31 

"Biz yamhz Nuh (AS)' m Zttrriyetini kalıcı kıldık"32 

Işte gerek Tevrat'taki rivayetleri gerekse Kutan-ı Kerim'deki bu ayetleri: 
Farklı yorumlayan lslam alimleri bu konuda farldı gOrUşler ileri stırnııışlerdir. 

Kimisi "Ailenle birlikte inaoaıılan da yUkle .. 33 ayeti ile n(Ey) Nuh (AS) ile 
birlikte (gemide) taşıdddanrnızın nesiinde olaıılar"34 ayetini delil göstererk azda 
olsa Nuh (AS) ile birlikte akraba ve çocuklarının dışmda da inanalann var olduAu
nu belirterek Nuh (AS)' m insanhAm ikinci atası olmadıA:mı, O'nun dışında yaşayan 
insanların oldulunu belirtmektedirler. 3' 

» Tovrat Tcbia. 8/18 
26 T� Tdcvin 9/11 
17 Tevnt TcbiD 9/18-19 
28 Tma Tekvin 10132; � bu  k.oouda Hı.. Nuh "un oiullannm da ç:ocuklannı vo narilleriDi � 
Tabin 10/1-32 bkz. 
29 Hud. ı 1140 
30 İn  17/3 
31 Mc::r)'aD 19/58 
,ı Sa1fat 37m 
" Hud  11/40 
34 t.a 17/J 
n Mevdudi, Tdbim, C.l, s.394 
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Yine "Sadece O'nun Zurriyetini baki kılcbk." 36 ayeti hakkında; Sadece Nuh 
(AS) ile birlikte olanlar kuttuJmuş kavmi ise helak olmuştur. Şeklinde ifade edil
miştir. DiAer bir manaya göre ise: Nuh {AS) ile beraberindekiler kuttuJmuş ve on
ların insanlık nesiinde insanlık devam edegelmektedir. lnsanlann dipleri ise helak 
olmuştur. Bu konu Kur'anefa açık olmasına raAmen, mtlfessirlerin çoAu bu ikinci 
görUşü benimsem.işlerdir. 37 

Yine Nuh (ASfm iruumhltn ikinci •ı oldugunu kabul etmeyenler tarih
lere meşhur Uc b. Anuk veya Unuk diye geçen hikayeyi de delil getirerek Nuh 
{AS)' m zUrriyetinin dıtmda da insanların yqadılmt öne stırerler. 38 

Elmalılı Hamdi Yazırp bu konuda iki farklı görtış belirtir. Birinde' O'nun 
Z1lrriyetini baki kıldık" ayetini delil göstererek sahih olan görüşe göre insanların 
O'nun ZUrriyetinden olması� derken di.Aer bir gOrtışte ise insanların sadece 
Nuhtun oAullan Ham, Sam ve Yafes'in olmadılmt Nuh (AS)'a nisbet edilmeyen 
başka milletierin oldutunuefa belirtir. 40 

Yine "Nuh (AS) ile birlikte (gemide) taşıdık.lanmızm neslinden gelenlern41 
Şeklindeki hitap ile'Ey Nuh denildi ki seninle beraber olanlardan {'I'Uı1lyecek) tım
metlere bizden selam esenlik ve bereketle (Gemide) in ama oyle ummetıer var ki, 
onları bir stıre yaşatacag:ız Sonra da onlara bizden acı bir azap dokunacakfırtt42 
ayetini delil aostererek Nuh (AS)ile birlikte başka inananlannda olabilecejini ka
bul ederler. 4:r 

Mecusi'lerde de gerek tufanın evrenseliiiini gerekse Nuh'un insanlıltn i
kinci atası olcfuAwıu kabul etmezler. Mecusiler: Kiyumers'ten beri devletin kendi
lerine ait olcfuAunu O'ndan Yezdicert'e O'ndan da Feynız b. Şehriyar'a kadar teva
rtıs ettiAini söylerken tufan olsa bile, Kiyumers'in yurdu dal old$ için tufan bas
kısını oraya kadar ulaşnumuştır, derler. 44 

Kunumm. başında da belirttilimiz gibi ls14m alimlerinin çoAunluAu ile 
Tevrat ehli ve eliler Şeriat ehli olanların hepsi Nuh {AS)'m iruıanhltn ikinci atası 
olduAn konusunda görtış birliAine varmışlardır. Bu konudaki en kuvvetli delille ri 
ise Yüce Allah'ın "Biz O'nun Z�etini kalıcı kıldık"4� ayet-i celilesidir. '(EY) Nuh 
ile birlikte taşıdıklanmızm nesli" ayet-i celilesini de farklı yorumlayarak delille
rini kuvvetlendirmiş oluyorlar. 

311 Sıdlit 37m 11 Mevdudi, Tefbim, C.2, 1.23 
SB İbDi Kceir, ol Bidayo. c. ı, •. ı29 
311 Ehnabb, a.g.c., C.B, s.S369 
-40 F.lmabh, a.g.e., C.6, &.4060; a.e., C.4, s.2786; a.e., C.4, s.2758; a.e., C.6, 1.4050 •ı İlra 1713 42 Hud 11/48 
0 Alet SQ1eyman Tefsiri, C.5, 8.2192 ..,. Taberi tarihi, C. ı, s. 192 
•s Saffııt 37m 
.ctS lsra. t713 
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Bu ayet-i Kerime'den maksat Yüce Allah'ın nimetlerini h.atırlamaktır. On
larm babalarmı kıırtamıasuıa Zımmen bir işaret vardır. ÇUnkU Nuh (AS) çok tük
redendi. öyle ise sizde O'nun gibi ştıkredin diye nimetini hatırlatmak amacıyla bu 
ayet-i kerime buynılm.Ufhır. 47 

Bir başka goruşe göre ise, tsra 17/3 ayeti ile belirtilmek istenen "Ey üzeyr 
ile lsa'yı Allah'a eş koşanlar, onları Allah'a eş koşmayın" demektir. ÇUnktı Allah 
O'nlan Nuh (AS)ile birlikte kurtardı. Peygamberler gönderdi. O'nlar ise Al lah'ın 
bu nimetlerine karşılık Allah'a Uzeyr ve lsa'yı Allah'a Cf koştular. 43 

Ebu'l Beter olcfuAunu savuııanlann bir başka delili de Nuh (AS)'m'Ya 
Rabbi yecyUztlnde kafırlerden tek bir fert bile bırakmar49 Şeklindeki duasıdır. Boy
lece y�de kafırlerden kimse kalmamış ve sadece gemiye binenler kurtulmuş
lar dır. 

Y� Alah'm "Oemiden yeıyttzUne bizden bir bereketlenin"�1 emrinin 
O'nun insannlıAm ikinci atası oldujwıa delalet ettitini�2 ileri süren m:ufessirler yer
yUzUndeki insanların hepsini Hz. Nuh'un Uç oAJ.u olan Ham Sam ve Y afes'in oldu
Aunuz söylerler. ÇUnkU Y11ce Allah'Biz O'nun ztırriyetini baki kıldık"53 buyurmak
tadır. Buna gOre Sam: Arablar, Rumahlar ve farslılar'ın atasıdır. Ham: Kıptil• 
Sudanlıların ve Berberilerin atasıdır. Y afes ise: TUrkler, Sakaliyel� Ye'euc, 
Me'cüclcrin atasıdır. � Dolayısıyla k.ıyamete kadar gelecek olan insan nesiinin 
hepsinin Hz. Nuh'un neslinden oldulu ve bu işin kader boyutuyla planlanmıt bir 
teY olcfuAunu gösterir. '' 

Kurtubi yukardaki rivayetlerin aynısını rivayet ettikten sonra butdaki ZUr
riyetten maksacfı inannan ola bileceAini de ekler. Buna göre'O'nun Ztırriyetini baki 
kıldtk" ayetinden maksat kafirlerin dışmdakileri Ztııriyetidir. ÇUnkU O'nım kafir 
olan oAiu bolulanlardan olmU§tur. � 

İslam alimleri'O'nun ZOrrtliyetini baki kıldık"n ayeti ile' . . . . . . . . ve inannları 
da (Gemi} ytıkle"'8 ayetiniele şöyle yorumlayarak baAdaştınyor. 

47 Ebu'a Suud TeL, C.l a.156 ... ' Zemabtcri, Kcwa( C.2, 1.437 
49 Nuh 71126 
50 Hicazi, Farkan Tc&iri, Tnı. C.4, a.95 
"1 Hud 11/48 
.n lboi  Cevzi. Zadu'l Meıdr. C.4, s. 1 15 
sı Saffiıt 37m 
"' İbDi  Said Tabakat, C.l, a.42-43;İbDi Esir, el Kamil, C.l, a.44; İbDi Kesit Tefairi, C.4, a.l2; Kıauu'l &bi
ya, c. ı. t.138; Naıetl Te&ir, C.4. t.23; Razi, Mefatihu'l Gayb, C.26, s. l45; Kurıubi. Camiu'l Abkam, C.9. 

a.33; &ydavi Tcziri, C.S, s. 7; Zmıabpi, � Tre., C.2, a.343; Sabuoi, CD NOb6vwt "YC'l Enbiya, a.153; 
SafYebı't Tefasir, Tre., C.!, s.2!!; Sa1tut, a.g.c:., s.l!!; YeDi Am. C.2, s.944; Ha\1\13. Said, el Esas fi't Tc::fiir 
Tn:., C.15, &.237, Diyaoet DergiBi Mayıs Haziran ım, sayı 192; Taberi Tarihi. C. l, s. l92; köksal Alım. 
Lg.C. aa.l07-108; Atq, Lg.C. C.S, L2192 
" Kubıb  Seyyid, Fizilal Tre. C.l2, 1.324 
-'45 'Sdllt 37n7 
57 Hud 1 1/40 
" Kurtubi,  a.g.e. C.l8, rı. 7; Ebu's Suud, a.g.e. C.7, ıı.196; Taberi Tarihi, C.l, s.191 
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1 - Tufandan sonra O'nun nesiinin dışınaelki inanaJann hepsi öldüler sadece 
onun nesli kaldı. $9 

2- Gemiye binen inanananların neslinden tınme olmadı sadece Nuh 
(AS)' m çocukalnnın ZUrriyetinden ttreme oldu ve Ureme devam etti. 60 

Bu konuda Nuh {AS)�m Ebu'l Beşer olduAunu savunanlar daha çok klasik 
mutekaddimin lstam ailmleridir. Mttteahhirinc baktı�Jmız zaman ise kıqı delil 
getirmede ise zorlandıklarını görmtıyonız. Mü�eddimin onlar da belki bu konuda 
zorlanıyorlar ama yine de'onun zOıriyetini baki kıldık"61 ayeti serih ve açık bir a
yettir. Hz. Nuh (AS) ile birlikte inananlarm bulımmMı aile eftadı da olabilir. Veya 
lstam alimlerinin ÇoAunluAunun de4ili gibi O'nun neslinden olanların dışındakiler, 
Ölmüş ve ya nesli devam etmemiş, olabilir. Neticede bu olay bir mucizedir. DaAru
sunu en iyi bile Allah'tır. 

D. NUH (AS)'IN VEFAn: 

Nuh (AS)' m ömrU hakkında farklı bilgiler ve rivayetler olchJAu. gibi; vefatı 
hakkında da farklı rivayetler vardır. Ancak hemen şunu belirteHm ki vefatı hakkın
da bilgiler çok azdır. 

Nuh (AS)'m öımün.U 950 yıl'dan62 2750 yıla kadar çıkaranlar vardır. 63 
Bunalrın dışmda 1780 yd64 yaşamıştır diyenler oldulu gibi; 1240 yı163 yaşadıAtnı, 
1350 yıl66, 1450 yıl, 67 1300 yı168 1050 yd69 1000 yd70 yaşamıştır diyenler de var
dır. 

Buna raamen tufandan sonra veya önce ne kadar yaşadıgı bakionda bir şey 
söylemek mumkon deAiJdir. lbn-i Fadl Hz. Adem (AS)'m cesedine'Beyti'l Makdise' 
defuettiktcn sonra vefat cttigini: 71 Rivayet eder. Ya'kubi Nuh (AS)'m gemiden çık
tıktan sonra 360 yıl yaşadıltnı, oAullanna vasiyet ettikten soma Mayıs ayında çar
şamba günü vefat ettilini ve O'nun ömrtıntın toplam 950 yıl72 olduAunu belirtirler. 
Bu kadar uzun yaşanuuıına ralmen V efat etti Ai ımıan dnnyayı iki kapılı bir bana 

" Kaıami,  Tefiir, C.9, 1.34�1 
40 en Neccar, Klsasu'l Enbiya, s.60 
cı Safiııt 37m 
13 ADkebut29/14; Tetvin 7/6 ile 9128-� İbDi Sa'd. Tabakat, C.1, ıı.41; Yalcubi, C.1, a.16 
0 C1Z ZcyDi, MOCIIKIU '1 &yan, &. ı 02 
&t Sablmi aı NGb6vwt w1 Enbiya, a.l94 
Q BunıııM a.g.e. Tre., C3, 1.18! 
" Sabuol. a.g.o., .. ı 46 
tn Ebu'a Suud Ta,diiri, C.4, s.l99; hlam AD8. M. qitim, c.9, &345 
" İbai Esir, el Kamil Tre., C. ı, a.62 
8 DiyaDet Dergisi C. 16, ııayı 3, &.190 
70 Vehbi Mcbmcd, Rula•'"'l .Beyım, C. lO, &4176; Elmahh, a.g.c. C.S, &3768 
71 ibDi Sa'd, Tabakat. c. ı, s.42 
72 Yakubi, Tarihi, C.21, &.16 
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benzeten 73 Nuh (AS) �ın tufandan sonra ne kadar yaşadı� bilinmemektedir. 74 An
cak tercihe şayan olan görUf ayette belirtildiAi gibi 950 yıl yaşamış olmasıdır. 7� 

Bir kısım rivayetlerde de Nuh (ASrın kabrinin LUbnan Dalı'nda olduAn 
belirtilir. Ancak yapılan incelemeler bu kabrin Hicri 7. yy. da meydana getirildiAi 
ortaya çıkmıştır. Yakında ölm.Uş nice meşhurların kabirieri bilinmezken bundan 
binlerce onbinlerce vı1 yaşamış Hz. Nuh'un kabrinin bulunmuş olması dolru olan 
bir rivayet delildir. 16

-

E. NUH (AS) iLE iBRAHiM (AS) ARASINDAKi SOY DiREGi 

lbrahim(AS)'da diAer �gamberler gibi Hz Nuh'un soyundan idi. ÇUnkU 
"Biz onların nesiini baki kıldık' diye buyuran Ayet-i Kerimeyi peygamberlere yo
rumlamak mıımkUndtlr 

Ayrıca yUce Allah'ın bu konudaki Ayet-i eecilesinde peygamberlerin aynı 
soydan olcfuAunu göstermektedir.'Allah Adem'i Nuh'u lbrahim ailesini ve imran 
ailesini seçip alemiere üstOn kıldı"'(Bunlar) birbirinden tureyen nesillerdir. Allah 
. 'tend' bilend' " 18 ışı ır, ır. 

Ayet-i Kerimeden geçen " lST AF A'' kelimesi; birşeyi yabancı maddelerden 
ayıklaınak, saf ve temiz yapmaktır. ZUrriyet ise çocuk anlamında olup yani Yuce 
Allah tom peyagamberleri Hz. Nuh'u da Adem (AS)'den seçti. Bu ayet-i kerime, 
Nuh ve lbrahim (AS) arasında ve dolayısıyla Hz. Peygamber (SA V) arasında soy 
birliAi oldlJAuııa işaret etmektedir. 79 

"lbrahim'de O'nun kolundandı"80 ÇUnkıl O, kökü temiz saglam dallan gö
le dotnı olan hoş bir ataçtandı. O, Nuh'un soyundandır. 81 Birbirlerine ballı olan 
lbrahim (AS)'m çoculu da peygamber di. 82 lbrahim ve Nuh (AS) arasındaki soy 
direlin yukandan aşalıya doAm belirleyen tarihçiler, bu silsileyi şu şekilde beyan 
ederler. 

Hz. Nuh (ASrın oAullan arasmda Sam'ın akılda, fikirde, dUşUncede, bil
gide ve kavrayışta öteki kardeşlerinden daha UstUn olcfuAun� bunun içinde Hz. 
Nuh (ASYm peygamberiilde ilgili sırlan Ona öarettllini, öteki otullanna da onun 
emirlerine boyun elm.elerini tavsiye ettil;ini söylerler. Peygamberler, veliler ve 
sıddıklann çoju Sam'ın soyundan gelir. Sam 600 yıllık OmrUnU ibadetle geçirdi. 
O'nun ölümünden sonra Erfahşed ibadet ve itaatle meşgul oldu. 83 

n CD Ncccar Mnhımmıc:d Tayyib, Taıilnı'l Enbiya, L 75 
14 Aydtmir Ahdn11ab, Tdiıiıde t.ailiyaı:, a.2i7 
75 KDıub Soyyid. Fızilal Tre.. C. ı ı. t.340 
741 Aydcmir AbdnDah, lalami KayDaldara g&c Pcygambc:rlc:r Tarihi, s.S 
77 Samlt 37m 
78 Ali tmrm 3193-94 
19 Atq S8lcymım, Lg.C. C.l, &437 
10 Saffat 37183 
81 Hic:azi. Fuıbn Tefsiri, T� C.2, t.l98 
ll Hicazi, LC., Trç, C.Z, t.l98 
a K6ksa1 Asım, a.g.e. s. ı ı o 
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Erfahşed olduAUnde, ailesine ibadetle meşgul olmayı tavsiye etti. Erfahşed 
465 yıllık ömrttntln sonunda olfu Salih'e de ayrıca vasiyet etti. Oda kavmini sa
kındudt, otunce ojlu Abir yerine geçti. Abir lanete uAraYan Kabil oAullannm itle
rinden uzaklaşmasını istedi. Salih 430 yaşmda vefat ettiAirufe *u Abir ata1aımın 
dinini terk eden Ham ve Kenan oAullannı terk etmesini istedi. Abit'in vefatmda 
sonra oAiu FariA yerine geçti. 84 

FariA de oAfuna tavsiyelerde bulundu. Ve sakın sen ve ailcn ev balkm 
Kenan otuUannın içine girmesin dedi. Abir 340 yaşmda vefat etti. FmA da yerine 
oAJu Ergu'yu bıraktı oda oAJu Sarugu bıraktı. Ergu Babilde yapyan zorba Nemnıt 
zamanında idi. Sanıg zamanında halkın kimisi apca puta ve benzeri şeyleri tap
maktaydılar. 

Onlar yagmıını beklerken uzerlerine ateş bulutu geldi ve onların hepsini 
yaktı bundan sonra lrem b. sam•m çocuk-lanndan Semud b. Abir'in kavmine Salih 
(AS) gOnderildi. 

1rem b. Sam'm oA}u Laıızın oAollan tasm ve Y enar, Me'ye ve Bahreyn'e 
yerleştiler. Bunların kardeşleri Arnelik b. Lauz olup bunun soyundan gelenlerden 
bazılan Harem bazılan da Şam'a yerleştiler. Işte Arnelik anılan kavimler bunlar
dır. s� 86 

Sarug vefat ettiAinde 230 yaşmda idi. O'nun yerine ojlu Nahar geçti. 
Nahar zamanında yer bttytık bir sasmtı geçirdi. Bu sarsıntı da putlar yıkıldı fakat 
tekrar yerine cüktiler. Bunların yurdu Hadramut idi. Ad b. Avs b.  1rem b. Sam b. 
Nuh oAullan yaşayan zorbalardandı. Ad kavmi Ahkaf da lnce uzun kum tepelerinde 
oturmaktayd.ılar. Onlara Hud (AS) gönderildi. Onu dinlemeyince, Allah onların 
Uzerinden yqmuru ttç sene kesti 8 

İşte Mısır Firavunlan, mUdUgalipler, Şahlar bunlardan dı. Bunların kardeş
leri olan Ume:ym b. Laves Fars toprajma yerleşti. Mq'm oAiu Nemrut btUada dol
du. Nemnıt Babil deki koşldı yaptıran ve 500 yıl htıktım stıren kimsedir. Allah 
(CC) İbrahim {AS)'ı bmaya peygamber olarak gönderdi. 88 

Bu şekildeki silsileyi bize ualştıran tarihçiterin bu rivayetinin tam doAnı 
olabilecelini söylemek belki mr bir iştir. Ancak aksini iddia etmek mttmkttn de-

84 KObal, a.e., s. l l  O 
IS K&ul Asim, Lg.c. s. lll  
16 K.ôksaJ, LC., 8.1 12 
11 KOksa1, a.e., L1 12 
D K6kııa1, LC.., S. 1 12 
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lildir. ÇUnkU Kutan ve sUnnettıc bu konuda açıklayıcı bilgi yoktur. ÇUnkU pey
gamberler Adem'in ve Nuh'un �· Birbirlerinden turemişlerdir. 89 
lbrahim'de Hz. Nuh\uı koluııdandır. Bu gerçetin ıtıAt altmda dUşUnmek, karar 
vermek gerekmektedir. 

19 Ali lmraD 3133-34 
90 Saftit 37183 
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BEŞiNCi BÖLÜM 

NUH KISSASINDAN ALINMASI GEREKEN 
DERSLER 

A. NUH (AS}'IN DAVETINE iCABET ETMEYEN EŞi VE OÖLUNUN 
DURUMU 

Hz. Nuh (AS) m kıssasında dikkati çeken ve ibret alınması gereken yön
lerden birisi de, Hz. Nuh (AS)'m eşi ve çocuAu ile olan mtınasebetidir. ÇUnkU YU
ce Allah "Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynaymca (iş ciddileşip sular kaynama
ya başlayınca Nuh'a ) dedik ki: Her şeyden bir çift ve aleyhlerinde htıkUm verdikle
rimiz hariç olmak Uzere alleni ve inananlan gemiye yU.kle. Zaten onunla birlikte 
inanan pek azdı." 1 buyurmuştu. lşte ayeti Kerime'de belirtilen'Haklannda htıkUm 
verdiklerimiz hariç olmak tızere . . . • olan kişilerin Hz. Nuh (AS) 'm oAfu Kenan ve 
eşi Vaile oldugu belirtilmektedir. Hz. Nuh (AS)'m eşinin bu durumu, Lut (AS)'un 
eşiyle birlikte Kur'anı kerimele hiyanetle nitelendirilmiştir. 2'Allah inkar edenler 
hakkında Nuh'un ve Lut'un kansm misal verdi. Bu ikisi kullarmuzdan iki salih 
kulun (nikalu) altmda idiler. Onlara hiyanet ettiler. Kocalan Allah'tan (gelen) hiç 
bir şeyi onlardan savamadı. (Onların) girenlerle beraber sizde ateşe girin denildi. 3 

Hz. Nuh (AS)'m eşinin durumunun hiyanet diye nitelendirilmesi de Isıarn 
alimlerince irdeleıımiştir. Hz. Nuh (AS)' m eşi Hz. Nuh'a dilef mttşrikler gibi mec
nundw', delidir dernittir. Lut (AS)'m eşiele evine gelen erkek misafırleri gUnd tızler 
duman tuttorerek, geceleri ise ateş yakarak ışıklı bir işaretle haber vermekte dir. 
Bunun durumu onunla inanmayan kavim arasmda bir parola bir şifre olmllfbı. 4 

Bazılan ayeti kerime'de işaret edilen'ihanetin" Fuhşiyat olcfuAunu 
soyleselerde. Asıl olan boyle bir durumun olmayışıdır. BW'daki ihanetten kasıd dini 
kabullenmemedir. ' 

Kur'anı kerimde Hz. Nuh {AS) lun oA}unun gemiye binmediAine dair açık 
bilgi olduAn halde eşinin gemiye binip binmediAi hakkında açık bilgi yoktur. Hatta 
Kitab-ı Mukaddeste� Nuh'un eşinin ve oAullannın uımunun gemiye bindikleri belir 
tilir. Ve Kafir olan oglundao bahs edilm.ez. Bilakis onunla bindiAi rivayet edilir. 6 

ı Hud 11/40 
2 Nedim MaQd. a.ı.e.. a.39S 'Tahrim 66/10 
•d Murtaza Sqıyid Saiı, lürabu•t Tcmili•t Enbiya s. lS; Se\ıjtaDi, Fclbıı•t Kadir, C.�. s.2��; Tıbyan Tdiriri, 
Tre. DawfoibJ Ahmet. C.4. &344 
'Mubammcd Mcııud '\'C RJfat Cmna, Lg.c., .. 126 
'Tewaı. Tetvin 1n 
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Bwıa ralmen Ogluyla birlikte gemiye binmeyenler arasmda eşide vardı. 
Ollu ve eşi kavmi ile birlikte boAulanlardan oldu. 7 ve Hz. Nuh (AS) 'm eşi aynı 
zamanda bütün çocukalnnın anası idi. Onun 5 çocuAu vardı. Ham, Sam, Ve Y afes, 
Kenan ve Abir tufandan önce ölm.Uştü. Kenan boAulaıılardan oldu. Ham, Sam ve 
Y afes de kurtulanlardan oldu. 8 

Hz. Nuh (AS) oAtunım durumuyla oldulu kadar eşinin durumu ile ilgi
lenmiyor. Bunun sebebi ise Hz. Nuh (AS)'m eşinin kafır ve inanmayanlardan oldu
junu bilmesidir. Peygamber eşi olarak en çok iman etmesi, yardımcı ol.ması gere
kirken Hz. Nuh (AS)'a yardım etmek şöyle dursun o itibarı imanda deAiJ batka 
yerlerde arıyordu. Onun içinde, gemiye biıımemesini fazla önemsemiyordu. 9 

Hz. Nuh (AS)'m oAtu ile olan mtınasebeti ise daha'da onemli bir konuyu 
teşkil etmektedir. Kansının gemiye binm.emesi hakkında fazla bir bilgi bulunma
masına ragmen, oAfuyla şöyle bir diyalog geçmektedir. 

"Haydi gemiye binin dedi, Onun akıp gitmesi de durması da Allah'ın adıy
ladır. Rabbim elbette balışlayan, esirgeyendir" 

" Gemide olanları daatar gibi dalgalar arsmdan geçiririken Nuh bir kenar
da dman oAiuna: Yavrum bizimle beraber bin, kafırlerle beraber olma, diye ses
lendi." 

" (oAJu) Beni sudan koruyacak bir data sıAmırun dedi. {Nuh) Bugtın Al
lah'm emrinden koroyacak hiç bir şey yoktur. Ancak O'nun acıdıAı (kurtulur) dedi. 
ve aralanna dalga girdi. O'da bogulantardan oldu." 10 

Böylece Hz. Nuh (AS)' m olfu kendisiyle beraber olan ve kendisi gibi dtl
ştınen arkadaşlarının kınlmamalarından korkarak gemiye binmedi. Bu yüzden de 
babasına karşı gelmiş, isyan etnıinş, ve O'nun nasihatını dinlem.emişti. Btmdan 
dolayı da kendisine kötolUitl ve isyanı telkin edenlerle birlikte helak olmuş, htısra
na uAmmıt ve Haktan uzaklaşmış gitmişti. ı ı 

İslam alimleri Hz. Nuh (AS)'� oAfunun gemiye b inmesinin ısrar etmesi
nin sebebi farklı bir şekilde yorumluyorlar. Bunun için Hz. Nuh (AS)'ın kavmini 
Uç kategoride deAerlendiriyorlar. 

1- Kafır olanlar: Bunların k:t1ftU aleni idi Ve Hz. Nuh'a karşı isyan ediyor. 
Bunlar bogulmayı hak ettiler ve boguldular. 

2- MU'min olup kurtuluşu hak edenler: Bunalrda gemiye bindiler ve kur
tuldular. 

7t.ıam ADI. M.E.B. y aym1an, c.9, &345 Nuh md; Neııc& Tcüir, C.l, s. 118 
'İbDi KaDr, d Bidaye, Trt:. C.l, L1�4 
'ez Ze)'Di. Mecmeu'l Beyan Hadisi. Kssasu'l Enbiya fi'l-Kur'an. a. 1 14 
•oaud ı ı/41-43 
11 Diyaııd. Dergisi, C. 16, sayı 3, Mayıs HaziraD. �ı�ayw, s. 190 
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3- Münafik olanlar: Bu gunıp da tutanın başlangıcına kadar mU'minler gibi 
muamele 20rttvorlardı. İşte ol{u Kerum bunlardan dı. ve gemiye binmesini bunun 
için istemişti. d 

Buna göre sular ytlkselip, gemi harekete geçince Hz. Nuh'ın gözleri oAlan
da kaldı ki: O dalgalar arsında idi. Dalgalar onu sU1'1lk1Uyor, o dap tırmanmamak 
istiyordu. Hz. Nuh (AS) bu durumu gOrUnce, onu tekrar çagınh, Şirk. ve kUfbr onun 
kalbini tekrar bastırdı, KurtulacaAtnı zannederek babasına cfaAa sıgsnacaiJnı söy
ledi Hz. Nuh (AS) oAfunuıı gemiye binmesinde ısrar etmesi Hz. Nuh (AS)' m oAfu
nun kafır olcfuAunu bilmemesinden. 1 3  Bil.miş olsaydı Onun gemiye binmesinde ıs
rar etmezdi. Bir peygamberin kafır olan birisi hakkında şefaatcı olması mıımkün 
deAildir. Nitekim eşinin durumunu bildili için eşine bu konuda, �ani tufan başlayıp 
gemiye binmesi konusunda herhangi bir çaAnda bulunmamıştır. 4 

tkinci bir husus ise Hz. Nuh (AS) bir beşer olma özellilinden kaynaktarum 
duygulardan dolayı çajrıda bulunmuş olmasıdır. ÇUnkU Nuh'da bir beşerdi Ve 
aynı zamanda bir babaydı. Dalgalar arasmda boAufmakta olan oAiunu görUnce ba
balık şefkati ve sevgisiile cAluna çalnda buluıımUf ve gemiye binmesini istemiştir. 
1' Bu t1lr çaAn ilk bakışta yadırgaoa bilir. Muhtemeldir ki yukanda belirtilciili gibi 
Hz. Nuh {AS) onun kafır olduflunu bimiyordn. Onuniçin çaAnda bulunmuştur. 
Böyle bir ihtimal doanı olmasa Hz. Nuh (AS) 'm babalık şe:fkatıyla çaAırmış olması 
gayet doAal birşeydir. ÇUnkU Hz. Nuh (AS)'da diaet peygamberler gibi herşeyden 
önce birer beşer idiler. kaldı ki zaten gemiye binmeyi kabul etmiş olsaydı, lman 
etmeyi kabullenmiş olacaktı. 

B. NUH (AS)'IN YAKARIŞI VE YÜCE ALLAH'IN HZ. NUH (AS)'A 
HiTABI 

OAfunun kendi gölleri onunde boAulcfuAunu gören Nuh (AS)'Bilmeden 
oAfunuıı kurtulması için Yuce Allah'tan niyazda bulundu. Bunun Uzerine Yuca Al
tahttan azar işitince de tekrar donup bunun için maat"ıret diledi" 16 Bu husus 
Kur'ıuı-ı Kerim'de şöyle geçer: 

"Ey yer suyunu yut ve gök'suyunu" tut denildi. Su azaldı. lş bitirildi. 
(Gemi) Cftdi'ya oturdu. Haksızlık yapan kavim yok olsun denildi." 

lfNuh (AS) rabbine seslendi. Rabbim dedi, oAJum benim ailemdendir. Se
nin sözUn elbette haktır ve Sen bakimierin balcimisin." 

"(Rabbi) Ey Nuh (AS) dedi: O senin ailenden deAitdir. O yaramaz iş yaptı. 
Bilmedilin bir şeyi benden isteme. Sonra c.ahillerden olmamanı öAUtlerim." 

uv .. -H Mdaıibu'l r..-... C. l8 5 ıs� >J<ItJ'"• • cz byui,  Lg_C., allJ-1 14; Scvkaoi, Lg.C. C.2, ıı.}99 
1,.Kurtubi, Camiu'l Ahkam, C.9, s31; Taba Taba-i, el Mizan C.lO, !11.233 ve 251 
1'sevboi, a.ı.e.. C.2, s.499; Diyaaet Dergisi, C.l6, sayı Mayıs Haziran sayısı 1977. s.199; Tabani. a.,.e._ 
Tre::., ıı.82; ICasuni Tcfiriri, C.9, ıı.3448 11en Neccar Abdullah, a.g.e., 1.60 
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"(Nuh (AS)) dedi ki: Rabbim bilmedilim bir şeyi Sen'den isıemekten Sana 
sıjmın.m. Eter beni bqışJamazsan bana acımazsan ziyana uAraYanlardan olu
mm."ı7 

Nuh (AS) oAJ,unun boAuJmaması için yalvarıyor. OA:Iumm kendi ehlinden 
olcfuAunu buna karşılık niçin boAulcfuAunu niyazda bulununca Cenab-ı Allah O'na 
yeni ölçülerle hitab ediyor ve'O senin ehlinden degildir. ÇünkU onun arneli gayri 
salihtir." 18  Ve ehlinden olmayı, ailenin fertlerinden olma özeliili ölçUstınü 
belirliyordu. Buna raAmen'O senin ch1inden delildir." 19 ayeti tızerinde farldı yo
nunlar yapılmıştu. 

Kimisi'O senin ehlinden degildir. "den maksat ayeti kerimede hemen takip 
eden ctımleden hareketle ameli salih olmadıgı ve kUft1rde oldugu için "O senin eh
linden deAildir" buyuroldugunu saVUllUI'ken; kimisi de bu cümleden maksat "O bu 
görüşlerine Nuh (AS)'m eşinin ihanet etipu20 de ekleyerek onun gayrı meşru ço
cugu olabilecegini ve Nuh (AS) 'm eşinin başka kocadan olan çoculu olabilecegini 
de bliıtirler. 21 

Taba Taba-i ayete geçen "lbnuhu" kelimesinin "lbneha" şeklinde okundu
guna dair rivayeti de delil göstererek onun kendisinin öz oAtu delil eşinin oAtu o
labilecegini belirtir. Yine Taba Tabai Tai lügatma gOre "lbnuhu" şeklinde okunsa 
� �ine eşinin çocuAu oldupna delalet ettipu de belirterek görüşlerini dile geti
m. 

Abdulvahbab en-Neccar da lbni Cevziye'nin yukanda yapmış olchJAu riva
yeti nakil ettikten sonra peygamber eşlerinin zina edip etmeyeceAi 1lzerindeki mü
nakaşalara da açıklık getirerek Şöyle der. Nuh (AS)' m eşi için geçen ihanetin zina 
olup olmayacaAı konıısunda en btıyttk ihanet ktıfttrdür. Kttft1r zinadan daha büytlk 
ihanettir. dedikten sonra esas olan ayette belirtilen çocuawı Hz Nuh (AS) 'm öz 
çoculu olmasıdır. ÇünkU takip edilen CUmlede yaptıjı iş, am.el ve işledili kUftlr 
suçundan dolayı senin ehlinden olmadıjı açık der ve tercihini böylece belirtmiş 
olur. 23 

Ayrıca gerek Taba Taba-i gerek lbni Cevzi gerekse Reşid Rıza ve diAer 
lsl&n alimlerinin çogunlutu ayette geçen çocutun Hz. Nuh (AS) ·m sülbünden ol
cfuAunu açıklar. Buna Hz. Nuh (AS) 'm onu kaiftlerden uzak olcfuAunu göı1lnce 
onun küftlrden dönüp imana meylettigini onu çatnda bulunmuş ancak ehlinden 
olmadı diye yani dininden olmadılı gerekçesiyle gemiye birnneyerek boAulanlardan 
olmuştur. 24 

17Hud 1 1/44-47 
1-ıiud 1 1/46 
1� 1 1146 
2orabrim 66/ıo 
111bai Cevzi, Zadu'l Mcair, C.4, s.l 13; cl Mardcı.a Seyyit � Lg.c., 18.1 7-18; Ncscfi, Tc:fiıir, C.2, s. ISI 
ı1'aba Taba-i cl Mizan C. 10, 8.246 
neo. Nec:ıcar AbduUvabbab, a.g.e. 88.63-64 
2Ajı,m Ccvzi, Lg.c. C.4, 1.1 13; Ncaefi Tdlir, C.2, 1.188; Razi, Mdiliibu'l Gayb, C.17, s.2; ol Murdcza 
Seyyid ŞerH: a.g.e, a.17/18; R. Rıza, Meaur, C.12, 8.85 
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ÇUnkU o katirdi ve karırlerin arnelini işliyordu. Kü:ftlrde muminler arasm
daki akrabalık bagma ve dostlugunu keser. Bunun için mUmin ve kafirlerin birbi
rinden uzak 9lmalan iman batı olanlarla da yakın olmalan gerekir. Sanki Yuee 
Allah "Ey Nuh (AS) benden isted� FY benim razı olmadıAnn bir iştir."buyurarak 
Hz. Nuh (AS)'a cevap veriyor. Ve bunu yapbAm taktlirde cahillerden olacaAı 
belirtiliyor. ÇUnkU cahiller nefıs, hev' heves ve şehvetlerine göre isteklerde bulu
nur, anıeller işlerler. Buna karşılık Nuh (AS) bilmediAim bir konuda sana istekte 
bulundugum için m.aAfiretini dilerim sana sıguurun diye cevap veriyor. Bazılan 
uıu•l Azın peygemberlerin bilmedili bir şeye bazı salih kişilere izafe ederler. Bu da 
yanlış bir dUştt ncedir. 26 

Ayeti kerimeden açıkça anlaşılan şudur ki; Kenan Nuh (ASrm asıl oAJu
dur. Ve iyi işler yapmadılı ve kUfUrde olcfuAu. için onun ehlinden sayılmamıştır. 'rf 
Kurtulanlar anıellerinden ve imanlanndan dolayı kurtıılmuşlardtr. Annesi babası 
veya yakınlanndan dolayı k:urtulnıamışlardır. 28 

Bundan töyle bir sonuca vanyoruz ki peygamberlerin velilerin ve salihterin 
çocukları, ahlak ve hareketleri ile babalarının yolunda gidenlerdir. Salih atasının 
yolundan aynlan kimseler peygamber oAJu da olsalar onunla ruhsal baAJantılan 
kesilmiştir. GörUnUrde onun oAJudur. Ama hakikatte aralarındaki bat kopmııştur. 
Madden ve biyolojik olarak onun oAJudur. Manen onun oAJu degildir. ÇUnkU onun 
amelleri, işleri, inancı iyi deAiJ.dir. Ve Allalı (cc) Bu gerçeai kesin olarak belirtmiş
tir. 29 

Nuh (AS) 'm oAJundan dolayı yapmış oldtil niyaz konusunda fU mttlahaza
lar yapılmıştır. 

1-) Nuh (AS)'m olf.u bakkındaki isteai gt1nah deail bilakis ictihat ve re
yindeki hatasıdlr. (Zelle) iyi niyetle yapılmış bir istek olduAundan Allah onun gü
nah diye addetmcdi. ÇUnkU Nuh (AS) salih ilim makamında deliidi Bu istek in
sanların eviatıanna karşı olan re'fet ve nfkat ve rahmetinden dolayıdır. Bu tip bata
lar içtibatlarda peygemberlerden beri deAildir. Bazen de Allah'ın tedbirine olan ih
tiyacmdan ve tekmil etmesi için bunu işlerler. Bunlar irfan makamına yUkselirler. 30 

2-) lman ve salabm veraset ve neseble alakası yoktur. Bilakis her ferdin 
kabiliyet ve sebepterin kuşatıcılıaına b&Atıdlr. Şayet veraset ve neseble olsa idi Hz. 
Ali'nin uım çocukları kendileri gibi olurlardı ki bunlarda masiyet vaki olmuştu. 
Niyaz ve azmin zayıflıjından gUnahlar işlenir. Sonra da tövbe ile Rabbe yönelme 
olur. 

Yine Nuh (AS)'ın sulalesinden kendisiyle beraber olanların hepsi mumin
di. Kuvvetli olan gOrUşe gere iruwıhk bunlardan turemiştir. Buna ıqmen onların 

� Rızas Meoar. c.ıı. &.84 
ua. Rıza, .Mc:oar, C.l2, s.86 
27tboi Kcsir, Kısasu'l Enbiya, c. ı, s.132 
2'Ne&efi Tefsri. C.2, s.l91 
lll Atct � a.g.c., C.3, 11.1283 
:toıl Rıza, McDar, C.12, s.86 
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neslinden salihler ve zalimler olmuştur. ÇUnkU. onların ka.fır olanları helak oldu-
1ar.3ı 

3-) Allah (cc) insanhAa dtlnya ve ahirette imanlarına, anıellerinde göre ce
za veya mtıkaüat verir. Mezhep veya herhangi birini sevdiA:idir. diye degil babala
nnın iyi ve salih kimseler olmasına göre deAfldir. Bunlar gönderilmiş peygamberler 
bile olsalar fayda vermez. 

Şüphesiz kim Allah'ın şeriatma muhalif olarak böyle bir şeyi isterse gü
nabkar olur şayet tevbe etmezse ve dön:mezse te'dibi hak eder. 32 

4-) Nesebleriyle öVünenler kendilerinin eşraftan oldugunu soyleyenler: 
Kendilerinin amil alimi� salihlerden, şUkreden zengini� sabırlı fakirler
den, takva elbisesi � olanlardan daha faziletli oldugunu zannederler. Oysa bu 
iddia yanlış bir iddiadır. 3 

Bu açıklama ve mtılahazalardan sonra Nuh (AS)'m gerek babalık 
şefkatıyla gerek oAiunun kııfi1lnıl bilmediAinden dolayı yapmış oldıJAu niyaz kabul 
görmemiş bilakis te'diple karşılanmıştır. Bunlar insanların babalarına göre delil 
arnellerine gOer cezalandırıldı� adam kayuma veya torpilin olmadıAıru; ayrıca 
yanlış bir şeyi isteyen kişinin kişiliAine bakmaksızın Cenab-ı Allah tarafından red
dedildigini anlıyoruz. 

C. i8LAM'A GÖRE SOY VE NESEB BAÖLILIGI 

Nuh (AS) kıssasında ortaya çıkan diger bir gerçek de; akrabalık bqı, kan 
batı, soy baAJ., vatan batı vs. bqlann hiçbirinin insanlar anındaki din ve inanç 
birtilinin yerini tutmadılım göstermektedir. Yuce Allah insanları çeşitli dil ve 

renklerde yaratmıştır. Bu dil ve renklerin hiçbir tanesi insanlar arsmdaki ttstunlUAe 
vesile olamaz. Yüce Allah.'O'nun ayetlerinden biri de göklerin ve yerin yaratılması, 
dillerinizin ve renklerinizin deAişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler 
vardır." 34 buyumıakla yaratılış olarak farklı yaratılmasının bile O'nun Halik'in ya
ratıcı gtletınıı ortaya koydugunu beyan ediyor. 

İnsanların dil uzvu, boAazındaki ses telleri çok farklı alınamasma rapıcn 
farklı bir tekilde konuşmaları, hatta aynı dili konuşanların farklı şiveleri konuşma
ları komşu iki kOy veya kasabanın bile farklıbir şekilde ifade kullanmalan yine Yü
ce Allah'm yaratıcı gUcUnU ve kudretini gösteriyor. 

Bu farklılıklar birer a}T11ık vesilesi olmadıAt gibi; birer ustıınlUk vesileleri 
de dealldir. ÇUnkU. babangi bir dilde veya ırkta olmayı biz kendi istegimizle seç
medik. Bu konuda hiçbir kimsenin dahlı ve etkisi de olmadı. öyleyse ne var olan 
bir ırkı hor görme yetkisine sahibiz, ne de kendi konumumuzdan dolayı OvUn.Up 
kendimizi UstUn görme yetkisine. 

JlR. Rıza, LC., C.12, 8.86 
32R. Rıza. MeDar. c. 12. 187 
3� Rıza, LC., C.12, !fr7 
,..Rum 30/l2 
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Aynı zamanda aramızda dil birlili, renk biriili gerçek bir bq da deAfidir. 
Bizim farklı bir şekilde yaşatılmış olmamız! YUce Allah "Ey insanlar biz sizi bir 
erkek ve bi �dan yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizleri milletler e ve 
kabilelere ayırdık. Allah yanında en UstOn o)anmız gUnahlardan en çok korunanız
dır. Allah bilendir. Haberi olandır." " huyurmakla beyan ediyor ki; Insanların de
Aifik ırk ve dilden olmalannm sebebi birbirlerini tammalandır. Birbirlerine tıstıın
lu.k taslamak deAfidir. Bilakis ustıın olmak için beyaz ırktan veya siyah uktan ol
mak gerekmcdigi gibi. şu veya bu dili konuşmak da gerekmez. 

Yine aynı surede YUce ALlah'Muhakkak müminler kardeştir." 36 buyurarak 
kardeşiilin temellerinin ne olchJAunu belirliyor. MUmin olmayanlann velevki ara
mızda kan balı da olsa birbirlerinin yakını ve aile efradlan olmayacaklarını yine 
Yüce Allah Nuh (AS) ile oAJ.u arasındaki mtınasebeti anlatırken beyan ediyor. 

OAtunun boAulanlardan olcfuAunu gOrUnce'Nuh {AS) Rabbine seslendi. 
Rabbim dedi: Ollum benim ailemden.dir, Senin söztın elbetteki haktır. Ve Sen ha
kimlerin bakimidir. "'(Rabb) Ey Nuh (AS) dedi: O senin ailenden deAildir. O yara
maz it I-aptı. BilmediAin bir şeyi benden isteme sonra cahillerden olmamanı öltlt
lerim." 7 buyw-arak Yüce Allah insanlan birbirine baAJayan gerçek deAerierin i
nanç birliAi, amel ve aksiyon birliAi olchJAunu beyan ediyor. 38 Çt1nkt1 gerçek baA 
altide batıdır, bu gerçek de yalnız bu dinin ilkelerinde vardır. Bunun dışmda insan
ları birbiriıw ballaYan kan baAı, soy baAı, toprak bagt. renk, dil, cins, ırk. kavim. 
aşiret gibi bqlar deAfldir. 

Cahilieye toplumlannda ise; bu bal bazen toprak, bazen vatan, bazen ka
vim, bazen aşiret gibi şekillerde te.zahür eder. 39 

İşte bu dlııin en bttyUk gerçeklerinden birisi de tıstun bqlaruı varıp da
yandıAt kopmaz bal, fertleri birbirinden kopmaz bir şekilde bqlayan akide bqı 

,...,d' ;ııo gerçe&" ır. 
Akrabalık bqı aslında lslim dininin teşvik ettiAi bir bqdır. Fakat bu, ls

tam ile birlikte olduAtı müddetçe gflZel ve mUmtaz bir bqdır. İslAm'daki akide baAı 
olmadıdıkça kan bagı, kavim bagı, vatan bagı, mevki ve makam baAJ.an kesilir. 
Tıpkı Yüce Allah'm cevaben Nuh (AS)'a;'O senin ehlinden degildir. Çt1nkt1 ameli --t!1..·tir' " 41 1onnn�-lnlln 'b ' gayrı DCWll • • • ..., .,.J .... """'6 ... gı ı. 

Yani Nuh (AS)'a oAJ.unun senin ailenden olcfuAunu zaonetmene ratmen bu 
yanlış ve hatalı bir hesapbr. DoAru olan fUdur ki: O senin oAtun olmasına raAmen 
senin ehlinden deAildir. lşte bu cahiliye inancı ile. din b&Aı arasındaki gerçek v e 
bariz bir farktır. 

l'Hw:uıaı 49/13 
"Huc:urat 49/10 
37Hud l l/4� 
380Glc0k ŞcrafcddiD. İslam Akaidi, •. 126 
"Kuıub Se)'yid, F'IZilal, Tre. C. S. s. 180 �' A.c., C.8, L167 
41Hud 11/46 
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ÇUnkU cahiliye toplumu, insanlan kan, kavim, aşiret, renk, dil, cins, sınıf, 
mevki, makam gibi baA:larla birbirine baglar. Birleştirici unsurlar olarak bunları 
ileri stıren cıJhiliyenin bu baAfan lslimi akidenin yanında cılız ve sönUk kalır. 42 

lsl8m. buna benzer suni baAiar yerine gerçek akide baAmı get� arala
nnda kan balt, nesep baAı bulundlJ.Au halde inançta farklı olanların ayn1maları ge
rektipu de beyan eder. Yuce Allah bu gerçeli şöyle ifade eder: "Allah'a ve ahiret 
ganue inanan bir mill� babaları, oAullan, kardeşleri yahut akrabalan da olsa 
Allah.'a ve elçisine dUşman olanlarla dostluk ettiAini göremczsin. Allah onlann 
kalplerine imanı yazmış ve onları kendilerinden bu nıh (kalp nunı ve Kutan ile) 
destekleıniştir. Onlaı altlarından ırmaklar akan cennetiere sokacak orada ebedi ka
lacaklardır. Allah onlarda razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. lşte onlar 
Allah'ın hizbi (partisi)dir. Muhakkak ki başanya ulaşacak olanlar Allah'ın hizbi
dir." 43 Bu ayeti kerime ile Yuce Allah'a karşı gelen akrabaların ne kadar da yakın 
olsalar bile bırakılması gerektiai ifade ediliyor. 

Aynı şekilde Hz. lbrahim ile babası arasmda geçen kıssa anlatılırken aynı 
gerçekler ifade edilmektedir. 44 

DostluAun, beraber olmanın şartları şu ayeti kerimelerde daha net bir şe
kilde ifade edilmektedir. 'Ey inanantar. eler inuuıa karşı kıtftU tercih ediyor, seviyor
lma; babalannızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyiniz. Sizden kim onları dost edi
nitse işte zalimler onlardır." 

"De ki: EAer babalarınız, oAullannız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve ak
rabalannız, kaıandıAmtz mallar. dttşmesinden korktıJAunuz ticaretiniz, hoşlandı
Amız konutlar size Allah'tan, elçisinden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha 
sevgili ise o halde Allah'ın emri gelinceye kadar gözetieyin (başınıza gelecekleri 
göreceksiniz). Allah yolundan çıkmış toplutuAn dogro yola iletmez." 4� buyurmakla: 
En yakın kan baAı ile baglı olcfulunuz kişilerin terkedilmesi istenmektedir. 

Böyle ianançta bir olmayan eşlerin, çocukların ve akrabaların 
terkedilmesini Mevdudi; Kangran olml.lf bir uzvun kesilinesine benzer. ÇUnkU YU
ce Allah, evlatları ailelerine salih amel işlemelerini tavsiyede bulunmuş diye ema
net eder. Eter bir baba bu yetiştirme süreci içinde tızerine dUşeni yapar çocujunu 
salih iş yapmaya sevk ederse gayesine ulaşmış demektir. Aksi takdirde gayesine 
ulaşınamıf(u. 

Nuh (AS) oAtunda görmek istediAi salih arneli görememişti. Zira O sadece 
oAtuna delil. uım kavmine salih arneli tavsiye etmek için ç.aba sarf ederdi. Anıeli 
gayrı salih olan oAtuna Nuh (AS) şefaat edemezdi. Vücudun bir uzvu kangren ol 
muştu. Doktoru {YUce Allah) ona kesmesini emrediyordu. Bunu kesmemezlik. ecfe.. 
mezdi. Ve kesti.46 

41Mnlıaımıcd Mcsud 'YC lbfst Cuma, Lg.c., 8.127 
�Ocadclc 58/22 
�. Meryem 19/40-51 
.. 'Tevbc 9123-24 
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Bu açıklamalardan sonra: İnsanların farklı dil ve renklerde yaratılmış ol
masının Allah'm bir aycti oldugu47 bu farldılıjın UstUnlttlttn bir vesilesi olınadı.tı43 
böyle birlC§tiren baAlar (inanç baAt) olmadan insanlarm birbirlerine dost olamaya
caAı ve gerekli prt1ar oluştutu takdirde terk edilmesi49 kanatine vanyoruz. Aynı 
zamanda hiçbir kimseinin babası iyidir diye iyi olamayacaAı, veya cennete gireme
yeceAi gerçelini götıtyoroz. Şayet böyle bir şey olsaydı Nuh'un oAiu Kenan kurbı
lanlardan olurdu. � lyi evladın da babalara küftırde olduklan müddetçe şe:faatçı 
olamayacaAı ve k:urtaramayacaAı gerçeAine de varmış oluyoruz . .sı Kişilerin ancak. 
kendi arnelleri ile kurtulabilecegi lsllm'da ırkçılık ve kafatasçılıAm olmadıAını aksi 
dttşttncenin İslAm toplumu için çok tehlikeli bir hastalık olcfuAunu da bir kez daha 
öjrenmiş oluyoruz. 

Bu ölçttiere göre ın11sl11manların Uzerinde durması gereken önemli bat kan 
baAından ziyade inanç ve akide balı olmalıdır. Kan ve nesep bqı ile birbirimize 
baAlı oldugumuz kimseler bizim gibi dttşUnmUyor ve inanrnıyorlarsa her an Hz. 
Lut'un karısı gibi evimizie gelen misafni başkalanna haber verebilirler. Hz. Nuh'un 
karısı gibi başkalarıyla bir araya gelip bizi delilik veya mecnunlukla suçlayabilir
ler. öyleyse müslUmana dUşen Nuh'un yaptıAı gibi gerekirse eş ve çocuklar bile 
terk edi Jmeli, edilebilmelidir. Çüııktt çok yakın gördtlAttmttz bir kişi bizim inan
dıAmuz gibi inanmıyorsa en uzak olandtr. 

D. HZ. NUH KISSASI ILE DIGER KISSALAR ARASINDAKi iRTI· 
BAT 

Nuh kıssası ile diger kıssalar arasındaki irtibat:ı iki farklı cepheden deler
lendirmek gerekir. Bunlardan birincisi Hz. Nuh'tan, son peygamber Hz. 
Muhammed (SA V)'e kadar gelen peygamberlerin takip ettiAi çizgi balarnmdan de
Aerlendirmek gerekir. 

Nuh'wı mesajma baktıgumz 71Ullan ilk gOzt.tmtıze çarpm ve dikkatimizi 
çeken iman esaslarıdır. Nuh'un takdim ettigi iman esaslan ile Hz. Muhammaed 
(SA V)'in tebliAi ettiAi iman esasları aynıdr. Bu gerçek peygamberlerin itikadi esas
larda birbirlerini tasdik ettiklerinin de bir göstergesidir. Ameli hususlarda Nuh'un 
şeriati bakkmda fazla bilgi yoktur. Ancak Allah'tan korkmak, isiAfar etmek, anıeli 
salih işiemek Nuh'un mesajının önemli bir bölü.mtıntt teşkil etmekle birlikte aynı 
7JUDanda diAer btttum ilahi dinlerin de önemli bir yönttntt teşkil eder. '2 

Peygamber kıssalannın diAer bir önemli benzer yönU. tebliAdeki metotları
dır. Kur'an-ı Kcrim'e baktıtımız zaman tum peygamberlerin yaptıkları ilk uyarıla
on birbirlerinin tıpkısı olcfuAunu göı1lrüz. Şuara stlres.inde Nuh'un kavmine sundu-

.. ,Rum 30122 
.. Buucuat 49/13 
.. 'Tcvbc 9123-24 
� 11/45-47 
51Mc:rycm 19/40-S 1 
nNadim Macid, a.g.e .• 1.396 
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Au mesajların aynısını Hud, Salih, Şuayb ve Lut da sunmuşlardır. Hem de farklı 
zaman ve mekanlarda olsa bile kelimeler aynıdır. 

"Nuh'un milleti peygamberleri yalanladı. "'Kardeşleri Nuh onlara Allah'a 
karşı gelmekten sakınmaz mısınız? DoArusu ben size gönderilmiş gUvenilir bir el
çiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir tıcret istemiyo
rum. Benim ecrim ancak alemterin rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana 
itaat edin dedi . "�3 

Aynı çaAnyı aynı ifadelerle Hud Ad kavmine, � Salih, Semud kavmine, " 
Lut, kendi kavmine, '6 Şuayb, Eyke balkına'7 yapmışlardır. Fakat fayda vermemiş
tir. Hepsinin sunduAn ortak mesaj Allah'tan korkınayı elçiye gUvenmeyi tebliA et
mek ve buna karşılık olarak bir şey istememek. Ücretlerinin Allah tarafindan veri
lecegidir. 

Kıssalar arasındaki irtibatm önemli bir cephesi de kavimlerin 
Pegamberlerin mesajma karşı gösterdikleri tepkilerdir. Firavun Musa (AS)'ı nan
körltılde suçlamakta. '8 Beraberindekileride döküntulük ve azınlık olarak lanse et
mektedir. '9 

İbrahim (AS)'m kavmi puta tapmanın sebebini izah etmekte gtıçltık çekin
ce atalarm bunlara tapar bulduldannı söylereyecek kendilerini kuttamıaya çalıfiD.lt
lardır. 00 

Nuh (ASYm kavmi Allah'ın dinine girmelerinin sebebini Nuh (AS)' m ya
nında bulunan fakiriere b&Alamakta yanındaki fakirler bulunduAn müddetçe taabi 
olmayacaklarını söylem.ektedirler. 61 

Hud (AS) kavmi umursamaz bir şekilde azabı inkar edip kendilerine 
birşeyin dokunmayacaA;ını söyleyerek verilen mesajın bir uydunna oldu.Aunu idda 
ederek davetine icabet etmediler. 62 

Salih (AS) kavmi O'nu mecnunlukla ve deli olmakla suçluyarak. davetine 
icabet etmediler. Mucize istediler. Deve mucizesini görmelerine ratmen onu kesti
ler. Boylece azabı hak ettiler. 63 

Lut (AS)'m kavmi ise Onu tehdit ettiler. Şayet bunu terk etmezsen kow
lanlardan olursun dediler. Allah'ta onları azaba çarptırdı, yerle bir ett� tızerlerine 
de bir yapıur yqdırdı. Adeta tarihten sildi. 64 

"Şuara 26/10S-1 10 
,..Şuara 261123-127 
"Şuara 26/141-145 
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Şuayb (AS)'m kavmi O'nu yalancılıkla mecnunluk ve btı.yU.lenmiş olmakla 
suçladılar. Bunun ttzerine Cenab-ı Allah onlan ateşten bir bulutla yok etti. 63 

Cafıiliye dönemlerinin ileri gelenlerinin hepsinin tavırlan aynıdır. Tarih 
boyunca onlar Allah'ı birlerneyi ylnız ona ibadet etmeyi red ederler. Allah'ın şeria
tma tabi olma konusunda hayatm aldatmacalanna gUç yetiremezler. Bunun örne
lini uım Paeygamberlerinin kavimlerinde görmek mumkıındUr. 66 

Nuh (AS) kıssasmdaki oAJu ile münasebetini anlatan ayetlerin anlattıAı 
gerçeklerin delişik manzaralarını anlatan Kur'an kıssalarına rastlamak mtımkıtn
dür. 

Bunu en bariz ömeAini lbrahim (AS) ile babası arasında geçmektedir. 67 
Tek farkı Nuh (AS) kıssasında Peygamber baba rolünde iken; lbrahim {AS) kıssa
sında peygamber Hz. İbrahim oAul durumundadır.Fak.at verilen mesaj aynı
dır.Bakara stlresinde Hz. İbrahim'in torunlarını anlatan kıssada68 aynı önemli me
sajı sunmaktadır. Ki O'da akide baAJnın önemini belirtmektedir. 

Hz. Lut ile Nuh'un eşlerinin misali69 ve Firavun'un eşinin misali hep akide 
birliginin önemini vurgulamaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de Nuh tufanındaki gib� diAer peygamberlerin 
kavimlerininde tufanlarından dolayı helak olduAu beyan ediliyor'De ki: üstünüzde 
ve altınıı.da size azap göstermeye, sizi firka firka yapıp kiminiu kiminizin hıncını 
tattırmava kadir olan O'dur. Anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerine açıkladıAunı
za bakı•10 

"Nimet ve refaha karşı nankörluk eden nice kasabalan yok etmişizdir. İşte 
yenileri kendilerinden sonra pek az kimseler oturab ilmiştir. Onlara biz V aris olmu
şuzdur". Rabbin kasabalınn.ın halkına onlara ayetlerimizi okuyacak bir peygamber 
göndermedikçe onları yok etmiş deAiJdir. Zaten biz yalnız halkı zalim olan kasaba
lan yok etmişizdir." 71 

Bu ayet-i kerimeler tom peygamberlerin mesajiarına karşı çıkan kavimle
rinin helak oldutunu göstermektedir. Ancak bunlardan kimi suda boAtddu. 72 
Kimisi tufanla helak oldu. 73 

Kimisi şiddetli bir yakalayışla74 Kimisi tııfımla yerin dibine batarak yok 
oldu. 7� Kimiside ateşten bulutlarla yok edildi. 76 BUtun bunlar Allah'ın azabını 

65Şuara 26/185-189 
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geçmiş peygamberlerinin kavimlerine bu dUnyada da uAradıR;ının Allah'ın hiç kim
seye zulmetmeyip insanlannın karşılıAmı verdigini ifade etmektedir. 

Nuh· (AS) ile kavmi arasmda geçmiş olan hadiseye Hz. Muhammed ile 
Kureyşliler arasında geçen olaylar tam bir benzerlik arz etmektedir. Hz. Nuh'un 
daveti ile Hz. Muhammed (SA V)'m daveti 8ynı oldulu gibi verilen cevaplarda ay
nıdır. Diger Resullerin hayatlannda, kavimlerin davetlerine katlı takmmış olduklan 
tavır ile Mekke ileri gelenlerinin göstermekte olduklan tutum aynı idi. Bundan do
layı Kur'an ile ilgili hitaplarda her devirefe peygamberlerin getirdigi davetin sonun
da o davete karşı gelip inkar eden kimselerin şu ana kadar aynı olduAwıu ve TT bun
da sonrada aynı olacatı gerçelini vurgulamaktadır. 

Nuh (AS) kavminin dedikleri gibi peygamber (SA V)'e müşrikler itiraz e
derken O'nunda kendileri gibi bir insan oldugunu ve Allah tarafin.da biri gönderile
cek olsaydı başka birinin gönderilmesi gerektilini ileri sürerek itiraz ediyorlardı. 
ÇUnkU gerek Nuh (AS)'a gerekse Hz. Peygambere köleler� çocuklar� sefiller� yok
sullar gibi toplumun alt tabakası uymakta iken iddia ediyorlardı. 78 

Nuh (AS)' un kavmi' Biz sana nasıl tabi olalım ki, sana bizim ayak takımız 
tabi olmuşk.en"79 Ebu Sufyan Herekli Yus'un sorularına cevap verirken Hz. 
Muhamrned'e kavminin y� zayıfların ve bazı akılsızlarm tabi olduklannı 
bunun için ana tabi olmayacaklarını söylüyordu. ÇUnkU onlara göre ancak kendi
lerinin kabul ettikleri şey gerçek olabilirdi. Ve peygamber de eşraftan olmalıydı, 
diyorlardı. 80 

Kur'an-ı Kerim de riklerin "Bu Kur'an iki şehrin birinden bir bUytlk. 
adama indirilmeli deAfuniy��ııı �ikleri ifade edilmektedir. 

Yine Kureyt mtlfrilderide Nuh (AS)'m kavmi gibi kendilerinin ttst tabaka 
aristokrat, zenginler kulübtınU oluşturduklarmı, bunun içinde Bilal, Arnmar ve 
Suheyl (R.a) gibi kölelerle bir arada oturamayacaklarının söylttyorlar. Yanlarında 
yoksullan kovmadıkça iman etiniyeceklerini çtlnktl onlara göre de köleler, fakirler
le avam tabaklanyla yanyana omuz omuza gelemeyeceklerini söylüyorlardı. 82 

"Nuh (AS) (bunlara cevaben) onların yaptıkları hakkında bir bilgim yok
tur. Hesapları Rabbime aittir. DUşUnsenize ben inanları kovacak deA:ilim, ben sa
dece apaçık bir uyancıyım." 83 diyor. Ve onların yani fakirleri yanından kovmaya
ca Am• ifade ediyor. Aynen onun gibi Kureytlilerin bu isteklerine karşılık Ceııab-ı 
Allah Hz. peygamberi uyarmaktadır. 

"Sabah akşam Rablerinin nzasını isteyerek O'na yalvaranları kovma. On
ların hesabmdan sana bir sonuntutuk yoktur. Senin hesabmdan da onlara bir so-

77Mevdudi, Tefbim, C.2, s.49 
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81 Zubruf 43/3 ı 
12M� Tcthim, C.4, s.47 
83Şuara 28/12-1� 

- 1 4 3 -



rumltıluk yoktur, ki onları kovarak zulm edenlerden olasm". Boylece aramızda Al
lah bunlara mı iyilikte bulundu? demeleri için onları birbirleriyle denedik.Allah 
f(lkredenleri iyi bilen deAiJmidir? 84 

" Ama sen kendisine OAUtten � gören kimseyi karşma alıp ilgileni
yorsan. Annmak istememesinde sana ne? Sm Allah� koıkarak sana koşarak ge
len kimseye aldırmıyorsun. Dikkat et bu Kur'an bir opttur. Dileyen onu kabul e
der." 8� Hz. peygamberden de bu ayetleri işitince Nuh (AS) gibi uyanlara göre a
nında hareket etmektedir. 

Bu kıssalann ortak olarak vurgulamak istedili şey de Hidayetin Allah'm 
elinde olduAtı gerçeAidir. Ç1lnktt herşeyi y� yon ve hidayet veren O'dur. Nuh 
(AS) 'm og1u için gösterdili çaba hakkında peygamberimiz de; Amcası Ebu Talib 
için sarf ediyordu. Fakat yttce Hz. Allah "Ey Muhammed! sen sevdiAini dolru yola 
eriştiremezsin. Ama Allah diledipu doAro yola eriştirir. DoAro yola girecekleri en 
iyi O bilir." 86 Sanki yüce Allah, Nuh (AS)'a " .. Ey Nuh o senin ailenden dclildir"86 
dediji gibi Hz. peygamber (SA V)'in Ebu Talib hakkındaki çabalarını görUnce "0 
senin ehlinden deAiJdir." diyordu. 

E. NUH (AS) KISSASINDAN AUNMASI GEREKEN DERSLER VE 
GÜNÜMÜZE GÖRE DEÖERLENDIRILMESI. 

Kutan kıssalannın hepsinde, alınması gereken bir takım dersler ve ibretler 
vardır. özellikle bu lassaları gtlnttmuze göre dclerlendirdilimiz zaman hayatımıza 
yol gösteren, ışık tutan alınması gerek çok önemli derslerin olcfuAu. gört1111r. Bu 
kıssa 950 yıllık bir tebliAcinin peygamberin hayatını ve teblipu anlatan bir kıssa 
olunca daha da önem kazanmaktadır. 

Nuh (AS) kıssasından alınması gereken en onemli ders Kur"an'm vahy 
mahsulü oldugudur. 87 Kutan-ı kerim de ytıce Allah:'11 Muhammed bunlar sana 
vahy ettipruz bilinmeyen olayl.ardır. Sen de milletin dc8 önce bunları bilmezdiniz. 
Sabret sonuç Allah'tan sakınanalnndır." ayeti kaerimede de işaret edildiAi gibi pey
gamber (SA V) bu gaybi haberleri bilmiyordu. Kavmi de bunlardan habersizdir. Bu 
bilgiler vahy aracılıAı ile öAretildi. 

Bu kıssa aynı 71l1Danda bize Kur• an m icaz yonunu de ortaya koymaktadır. 
Yüce Allah bir ctımle ile yerin ve gö� nasıl emtini dinledilini veciz bir şekilde 
beyan buyuruyor. 

"Yere suyunu çek, �öAe de ey gök sende (suyunu) tut denildi, su çekildi iş 
bitirildi, gemi cudi'ye indi" 9 ayetinden anlaşılacagı gibi nasıl ki bir umumi haıpte 
bir komutan zaferden sonra ateş eden ordusuna "Ateş kes" ve hucum eden diter bir 

�·am 61S2·S3 
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ordusuna da "Dur" diye emrederse o anda ateş kesilir, hucum durumwıda iş bitti, 
istila ettik, bayratımız dttşmarun merkezlerinde yüksek kaleterin başına dikildi 
Esfeli safıline giden o edepsiz zalimler, cezalarını buldular denirse. Aynen öyle de 
eşi ben zeri  olmayan padişah, Nuh {AS)'m kavminin mahvı için semavat ve arza 
emir vermiş vazifelerini yaptıktan sonra'Ey arz suyunu yut ve Ey Sernal dW' işin 
bitt4 su çekild� dagın başında me'mum ilahinin çadır vazifesini gören gemisi ko
nuldu. Zalimler cezalarını buldular. lşte bu ilahi tısluba bak ki yer ve gök iki muti 
asker gibi emir dinler, itaat ederler. Şu uslup gösteriyor ki; yerin ve gölün itaatına 
karşılık iManın isyanına yer ve gök kızıyor, hiddete geliyor. Sanki lisanı hal ile 
böyle bir zata isyan edilmemeli ve edilemez der gibi. 90 Öyle ise bu bir cümlelik 
emir veciz bir şekilde ifade ediyor. 

Bu kıssadan alınması gereken derslerden biride sabır, ibret ve yardım me
selesidir. Ytıce Allah, Nuh (AS) kıssasına zikretmekle Hz. peygambere teselli edi
yor ve 950 yıllık çabanm sonucu böyle ol� senin de kıssana bakarak teselli ol 
man gerekir. ÇUnkt1 senden öncede başta Nuh (AS)'da eza ve cefalara sabretmişti.91 

Bu kıssanın önemli yanlarında birisi de tufan olayı ve geminin bir mucize 
olmasıdır. Bu olay aynı zamanda tarih boyunca insanlık için bir ibret olmuştur. 92 

Yine bu kıssada ıalHmleri bogup mu'minleri kurtaran Allah'ın kudretine 
hikmetinin ve adaletinin tamam olduAuna delalet eden işaretler vardır. ÇUnkt1 o 
zalimlerin yer yttzttnde bozgunculuk. yaparak yer yüzünde yqamlarına mttsade e
dilmemiştir.Cenab-ı Allah dostlanna nasıl yardım ettiAini ve düşmanlaımı nasıl 
maAlup ettiAUU şöyle beyan ediyor. 

"O'nu yalanladılar, bizde O'nu ve gemide beraberinde olanlan kurtardık. 
Ayetlerimizi yalanlayanlan suda bogduk. Çtınktl onlar kor bir milletti 93 

"Ejer siz Allah 'm dinine yardun eterseniz O' da size yardım eder." 94 
Allah şttphesiz inananlan savunur çtınktl hainleri ve nankörleri hiç sev

mez." 9' 

Allah'ın kendi dostlarını, duşmanlamıa karşı savunması ve onları galip 
getirmesi SUnnetullah gerejidir. Bu yardunlar şimdi olmuyor deAiJdir. Şunuda u
nutmamak gerekir ki içinde peygamber bulunan toplum ile içinde peygamber bu
lunmayan toplum arasında fark vardır. Peygamberlerin bulundıJAu dönemlerde bu 
uır yardımlar mucize olarak ortaya çıkardı. Bugün hemen olsaydı kendini peygam
ber ilan edecek insanlar çıkabilirdi Buna raamen bugünün insanları kendilerine 
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cenab-ı Allah taratinda gönderilen bela, musibet ve cezalardan ibret alınayıp onları 
bir takım bilimsel sebeplere batfıyarak ders almıyor. 96 

Ancak bu yardımların olabilmesi için de yine inananların bir çaba sarf et
mesi ve gncunu sonıma kadar harcaması gerekmektedir. 

Yuce Allah'ın'Bunun Uzerine ona şoyle vahyettik nezaretimiz altında sana 
bildirdilimiz gibi gemiyi yap.Buynıtumuz gelip tandırdan sular kaynayınca her 
cinsten birer çift ve aleyhini� hUkUm verilmiş olanındıtmda kalan çoluk çocuAunu 
gemiye b indir. Haksızlık yapanlar için bana baş vurma. ÇUnktt onlar suda bolula
caklardır." 91 Buyurması bile Nuh {AS)'m gemiyi kendi elleriyieve ancak .Alah'm 
yardımı ile yapmasına işartret ediyor.ÇUnkn O'ndan gttctınıl kullanmasmı ist.emek
tedir Allah'ın ihsanı ve yardımı;gevşeyen, keyif ve cehalet içinde beJdiyen tembel
terin uzerine gelmezdi.Nuh {AS)'m uzun yıllar çaba harcamasma raAmm madde 
olarak elde edilen verim azdır. Fakat buna ralmen O'na (Nuh'a) gorevi Uzerine do.
şeni yapmaktı. O'da uzun yıllar bunu yapmaya çalıştı. 98 

Yüce Allah'ın bunu batırlatması, bir kaç yıllık çabanın sonucunu görme
mekle daralan Hz. Muhammed (SA V) ve ashabının umutlarını kaybetmemeterini 
aksine umudunu yitirmeden her uırıu elverişsiz şartlarda gorevini yapan Hz. Nuh
'un kıssasm.dan bir ders atmalan cesaretlerini artırmalan gerektilini belirtmek i
çindir. 99 

Nuh (AS) lassasından almacak derslerden birisi de: imanm bütun gayret
lerine raAmen kafır olarak ölmelerinde bir çok ibretler vardır. Insanlar bizzat kendi 
iradelerini kullanarak imana talip olmadıkça Allah kimsenin kalbine zorla imanı 
ko}'Ill8Z; lmanı elde etmiş kimselerin kalbinden de hiç bir sebep yokken imanı çe
kip aJmaz kul kendi fiili ve hareketleriyle mü'min olma Liyaketini kaybederse 
Allah'da onun kalbinden iman nurunu sondo.rU.r. O kulu ku:ftl.r karanlıklanna terk 
eder.ıoo 

Aynca dnnyadaki ve ahiretteki azaptan kulların kurtuluşuna vesile olan 
insanm ne kadar deAerli oldııAunda ortaya Çlkmaktadır. 101 

Nuh (AS) kıssasmdan sosyal çevrenin insan üzerindeki etkisiefe ortaya çı
kıyor. lyi bir sosyal çevrede olanların iyi kötu çevrede olanları kotu, olması çewe
nin insan Uzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktadır. Fakat bazen bunun aksi de orta
ya çıkmaktadır. 

Nuh (AS) karısı ve çocuAu iyi bir aile ocaAJnda yaşarnalanna raamen kendi 
irade ve istidat1arını kötııye kullanarak iman etınemişlerdir. Çünktt imanı elde et
mek için evvela insanda arzu cehdi ve gayretin bulunması lazım.102 
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İnsanın uzerinde yakın çevresini gösteren onemli olaylardan birisi de Nuh 
(AS)'m "Ben yenildim. Bana yardım et, diye Rabbine ya! varmıştı." 103 demesinde 
karısının ve oAJuııuıı kafır oluşunun b1tyük etkisi vardır. Onların aleyhine çalışma
lan bir ölçüde böyle demesine sebep olınuftur. EAer Nuh (ASrm eşi de Hz. 
Hatice'nin Resul-ı Ekreme gösterdili sadakatı göstermiş olsaydı belki de Nuh (AS) 
böyle demiyecek ve topluma diger fertlerinden çekmiş olcJuau eza ve cefal.ar hafıf
leyecekti. 104 

Nuh (AS)'m oAfunun inanmayantarla beraber boAulanlar arasmda olması 
Allah'ın emrinin kesin ve nihai ol<fuAunu belirtir. Bu aynı zamanda Hz. lbrahim 
(AS) balefiari oldukları, şefaatçı olarak bir çok ilah ve ilahelere sahip bulundukları 
için Allah'm kendilerine karşı olcfuAunu dUştlnen kuteyşe de bir uyan mesabesin
dedir. Aynı tekilde bu uyarı, böyle inanmışlara olan yahudi ve hıristiyanlara ve 
hatta kendi atalarının ve kutsi mertebelere sahip kimselerin, kendilerini ilahi adale
tin son uçlarından koruyacaA:ına akılsızca inanan bir takım mtısltımımJar içinde 
vardır. Zira bW'8da ortaya konan trajik manzara kategorik olarak bu tur umut inanç
ları red etmektedir. 

Böyle inanca sahip olanlara Hz. Nuh'un oAJu için yapbAt dua dan dolyı 
uyanldıArnı Hz. İbrahim'in babasım kurtara- madıAmı hatırlatmak gerekir vr onlara 
sizin bu anlamda tırnit beslediginiz şefaatçı olarak telakki ettiAiniz kimseler acaba 
Hz. Nuh ve Hz. İbrahim'den daha ını bUyUk:tUrler? Diye sormak gerekir. toj 

lşte Nuh {AS) lassası gUnUmUzde bile görülebilen yanlış bir kurtancıya 
inanmayı da red etmektedir. Şayet gayrı müsltıme sahip çıkma imkaru olsaydı Nuh 
(AS) oA]unu kurtarırdı. Yine eler birbirlerinin babatan veya oAullarında dolayı 
kıırtulmalan gerekçeydi. Hz. Nuh'un oAiu ile Hz. lbrahim'in babası kurtulurdu de
mek gerekir. 

Nuh (AS) kıssanın ortaya koy<fulu temel ilkerden birisi de teblilin temel 
esasını teşkil eden "Yaptı At tebliAe karşılık"Ucret istememesi ilkesidir.Bunu başta 
Nuh (AS)olnıak Uzere tttm peygamberler temel ilke edinmiş ve hepside kavimlerine 
bunu bildirmişlerdir. Nuh (AS)"Buna karşılık sizden bir tıcret istemiyonun benim 
ecrim ancak alemierin Rabine aittir" 106 Buyurmakla bu temel ilkeyi ortaya koyuyor
du. Aynı ifadeleri diAer bir çok Peygamberler de kullanmışlardır. 

YUce Allah Hz. Peygambere hitaben ''Ey Muhammed De ki buna karşılık 
sizden bir şey istemiyorum. Kenditilimden bir şey idda edenlerden de delilim. "'Bu 
Kur'an ancak dünyalar için bir öptttır"107 buyurmuştur. 

Gerek Nuh (AS) gerek Hz. Muhammed (SA V) ve gerekse diAer peygam
berler kavimlerini irşad � davetlerine karşılık bir ucret istemediklerini, uc.
retlerinin ancak Allah tarafindan verileceAffii beyan etmektedir. 

103Kamcr 54/10 
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Bu husus daima bir davet ve davetçi için goz onunde bulundurulıııaması 
gereken zaruri bir ilk.edir. İşte bu husus davetçi olan din adamlan ile diger kahinte
rin ve sahte diiı simsarhAt yapan kişiler·arasmdaki farkı ortaya koymaktadır. ÇUnkU 
diAer din simsatlan yaptddarına karşılık bir takım dtınyalık şeyler isterler. Gerçek 
davetçiler, peygamberler izinden gider ve yaptıklenna karşılık dünyalık hiç bir şey 
istemezler. Sadece Allah'ın nzasmı gözetirler.108 

Nuh (AS) kıssasmdan gunumtıze yansıyan b0111mlerinden birisi de, kav
minin peygamberlerine verdi� cevaptır. Onlarsana bizim ayak taktmunızdan baş
kasının uydulunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstUnltıjUntızde yoktur.Biz sizi 
yalancı sanıyoruz dediler." 109 

Allah elçisinin ytlZtlne karşı yaptıkları son ithamda budur. Ama onlar bunu 
yaparken aristokrat tabakanın yaptıgı şeyleri yapıyorlar. Aristokrat zamresine yara
şan bir lisan ile konllfllYorlar. ÇUnkU onlar konuşurlarken kati tavırları takınmak 
daha çok duygul8tı kabamuş kalabalık halk yıjınlarını ayak takımının adeti olarak 
gOrUrler. 

Ondan dolayı ekabir konuşurken daha çok herşey dUşUne dUşUne ve her 
şeyi göz onunde bulundurarak yuvarlak konuşurlar.Çtlnkü kalpleri bomboş fakat 
cebleri dolu olan Aristokrat sını.fin o zamandan beri delişmez adetir, yuvarlak ko
nuşmak. 1 10 Ölçtıs11ZlAtı kendilerine ölçü olarak kabul edenietAyak takımı" 
demekleefe şeref ve izzeti mal, mulk makamla ölçenter onlara göre cebleri dolu ol
mayan kimseler' ayak takımı", parası ve mevki olanlan ise üsttın olarak telakki e
derler. 

l:nsanlann parasına göre dejerlendirilmesi gunumu.zun modası olmuştur. 1 1 1  Halk arasındaki "Kaç paralık adam" veya "Varsa pulun, herkes k:ulwı" "Paran 
kadar konuş" sözleri bu cahiliye devrinin olçtıstızlUAttnun bir tırünü olsa gerek. 

Aynı şeylerle Hz. peygamber (SA V)'de ithanı edilmiştir. Arap mUşrikleri 
O'nun hakk.ında'O sapıttı, lbralıim'in dininden aynldt" diyorlardı. Oysa sapıtanlar, 
sapıkitAm zirvesinde olanlar doAm yola gösterenleri sapıttı sanırlar. 

Çt1nkü insanın mizacmda fıtri denge bozuldup zaman bencilliPı böylesi
ne itrenç olanlan görülür. Kıstaslar degişir. Ölçüler httktlmsUz kalır. Öyle ya ma
dem ki eAilip bUkttlmeyen ilahi kıstas yoktur. O halde indi kıstaslar hUkumran ola
caktu. Allah'ın gösterdiAi yoldan gidenler halelemda gtınttmttzdeki cahiliye mensup
lannın ne düşOndüklerine bir göz atacak olW'S8k satlannda bulunanlan yani 
cahiliyetin iArenç bataklıAma gömtllenleri doAru yoldan kabul etmektedir. 

Gun:umtızde: Kendini teşhir etmeyen kızianınıza çıptaklıaa itibar etmeyen 
gençlere hor gözle bakılmaktadı:r. On1arm vefakar iffet ve nezaketlerine iıtica, ge
ricilik, koyltılUk damgasını vurarak aşaAılamaya çalışırlar. 

ıo&ıcuıub Seyyid, Fizilal Tıc., C. ı, 1.66 
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Ve yine gUntım.Uzde cahiliyye mensuplan ellercindeki propatanda. malze
melerini organize bir şekilde seferber ederek o gUzelim vefakar� iffet ve nezaketi 
cahiliye çarnurianna bularnaya çalıtırlar. Futbol, sinema, televizyon vs. tutkusu 
olmayan; dans ve saz, hayatı anlamaz gibi sözlerle bayaAılaştmnaya çalışırlar. Gö
ıilldUAft gibi cahiliyyenin deAişmeyen bir ölçtısüzlüAU vardır. Sadece zaman ve 
mekan degişmiştir. ltbarnlar hep aynıdır. 1 12 

Nuh kavmi, mallarını, dinleri ugronda. harcamaları gerekirken bunu yap
madı.Ki Allah'm dini olan Islam dininden başka kurtuluş yoktur. Yine onlara dttşen 
muhtaçlam mallanndan verip onların gönlünü almalan gerekir. Fakat onlar bu 
gttnktl çaAdaş cahiliyenin yaptıAı gibi bunu yapmadılar. mallarını modern teknolo
jiefe kullandılar. lnsanlan yok etmek gereken mallarını, gerekse diAer kuvvetlerini 
mUslıtmanlara karşı harcadılar. 

Nuhton kavmi gibi güntımUzUn cahiliyeside ellerindeki, sözlü ve yazılı 
medyaya harcadıklan mallarıyla mUslUmanlann inançlarını bozmak için insanlan 
Allah'ın dininden alıkoymak için utraşırken, taki insanlar Allah'ın dinine yönel
mesinler. lşte görUyoruzki mal onları Allah'tan uzaldaştırıyor, ateşe yaklaştırıyor. 
Yine onlara düşen tu idi Allah'ın verdili evlat nimetini Allah için asker yapmalan 
gerekirdi. lslAma yardımcı olsunlar diye. Bunu da yapmadılar. Bilakis çocuklarını 
lslAmla harp etmek için yetiştirdiler. Bu da evlatlannın onları Allah'tan uzaldaştır
dıklaruıın ve ateşe yaklaştırdıguun bir göstergesidir. 1 13 

Nuh (AS) kıssasmı günümUz müsluman1anna yansıması gereken en ö
nemli husus da Nuh (AS)'m oAiuna kıqı olan tutumudur. 

Yuce Allah Nuh (AS)'m niyazına karşıhk' . .  Ey Nuht o senini ailenden de
gildir. ÇUnktt kötu işler işlemiştir ... " ı ı4 buyurarak baba-evlat ilişkisinin sııunnıda 
beliritiyor. 

Bu kısadan evlatları tarafindan btltttn ihtimamJarına � öAfttleri kabul 
edilmeyen, görü.şlerine kulak asılmayan, istek ve arzulan yerine getirilmeyen mtım
k:tln olan şekilde hakk ve hayır yollarına gösterdikleri oraya yanaşılmayan baAn 
yanık, kalbi kınk babalar için btlytlk teselli vardır. 

Mutlaka her baba böyle olaylarla karşlaşabilir. Bu durumda Nuh (AS)'ı hatırlas1llt 
ona verilen bu musibetin kendisine de verilebileceAini duştınsUn teselli bulsun. 1 1 3  

Aynı zamanda belli akide ve ilkelere inanan kişiler hısım ve akrabalarına 
karşı Nuh (AS)'ı ornek almalı, mu'min hısım ve akrabalara daha fazla önem ver
meli. Aksi taktirde onlarla ilişkisini kesmeli ÇUnktl onlar artık ehlinden çıkmış
lardtt. Nuh (AS)' m eşini ve çocugnu bıraktı AI gibi. 

116 

1111CıJtub Seyyid, Lg.c., C.6, L 122 11� Mcsud ve Rıf'al: Cuma, a.g.e .• s.1 18 11'iıud 11/46 11'DiyaoctllaPi, Mayıa-Haziran sayısı, 16. Cüt, s.192 11�evdudi, Tdbim, C.2, s.398 
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SONUÇ 
Nuh (AS), Hz. Muhammed (SAV) benzeri bir resul o� Km,an,da 

kendisinden çok bulıs olurum ulu'l azm sahibi bir peygamberdir. Özellikle Nuh 
(AS) ile ilgili olarak Kuran-ı Kerim de, A'.rat: Hud, Şuara, Kamer ve Nuh stlresi 
gil?i Mekki stirelerde anlahlmakta; bununla ilahi iradenin Hz. Muhammed 
(SA V)'in verdiAi mücadele, çektiAi eziyetler ve milşrikler tarafından yapılan itiraz
lar ile Nuh (AS)'a yapılan itirazlar bir benzerlik göstemıektadir. 

Tevrafta anlatılanlarm 71UDanla deıiştirilıııesi ve asıl metnin belgelerle 
ispatlanmaması, bu kitabm bir tarih deAeri olarak bazı illetleri bünyesinde taşıdı
ımı göstermektedir. 

Ancak Kur'an'da Hz. Nuh'rm aniahiması kendisine tarihi bir kişilik ka
zandırdıAJ gibi Mezopotamya medeniyeti hakkında bazı işaretler vermektedir. Hz. 
Muhammed (SAVYm mücadelesi 23 yıl sümı.üş Nuh (AS)'m mücadelesi ise 900 
küsUr yıl sürmüştür. 

Ulu'l-Azm peygamberleri ve önderler mevcut şartlara uyum göstererek 
halkın nabzına göre hareket edip yönetimi ele geçirenler deAiJ.dir. Aksine, şartlan 
ve toplumlan ortaya koydukim ilkeler etrafuıda yeniden inşa edenlerdir. Bu çizgide 
yürürlerken kendi topluluklarıyla çatışmaya girmemeleri de kaçmdmaniır. Ancak 
burada öyle bir denge vardır ki; önderlerin etrafinda büyük kopmalar meydana 
gelmez. Topluluklar kendileriyle sürekli çatışma halinde olan liderleriyle çatışmala
m girmelerine ragmen ondan kolay kolay kopamazlar. Bunun sonunda mutlaka ba
şarı gelir. önderler azim ve sabır göstermeyerek, topluyiuıunu terk eder veya toplu
luk liderin etrafindan dağılırsa bqarıya ulaşdamaz. 

Hz. Nuh (ASfm Km,an'da ele almış metod� bize birçok sosyal kanunu 
topbuna ilişkin sünnetııllah açık bir şekilde göstermektedir. Nuh (AS) kavminin 
insanlık tarihinde ilk sınıf mücadelesinin meydana geldiAl toplum oldı$ı, bir taraf
tan aristokrat ve totaliter sistemin temsilcileri, öbür taraftan ise, avam ve halk ta
bakası, bugünktt deyimle proloterya sınıfi ve bu iki sınıf arasındaki mücadele şek
lini görmekteyiz. 

Bu sınıf mücadelesi Hz. Nuh' tan sonra gelen tüm peygamberlerin kavim
lerinin yaptıklan bir mücadele şekli olmuştur. Peygamberlere tabi olanlar daha çok 
filkirler ve avam tabakası, peygamberlere karşı çıkanlar ise siyasi ve sosyal ikti� 
ellerinde bulımanlar, servet ve mevki sahibi kimselerdir. 

Hz. Nuh (AS)'m kıssasında gerek bizim peygamberimiz (SA V) gerekse 
daha sonra gelen tebliAciler için teselli edici önemli işaretler vardır, ÇOnkO. ilahi 
emirleri tebliA etmede enbftyOk vazife olan "Emr-i bil ma'nıf ve Nehy-i ani'l
mtınker" yapılırken büyük zorluklarla karşılaştıA:ı muhakkaktır. 

An� bu vazife yapılırken kıssalardan hisse çıkararak tebli# Hz. Nuh 
(AS)'m 950 yıllık ömrü boyunca kendi kavmine karşı büyük bir sabır ve ınetmıet 
ile tahammülü çok zor olan mücadeleden payidar olmak gerekti� de bir işaret 
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vardır. Yine Nuh (AS) kıssasın� mtı.'minler ve özellikle tebli�ciler için Ornek 
teşkil edecek hususlardan birisi de: Nuh (AS)'m ollu ve eşi ile olan ilişkileridir. 
Bir baba elinden gelen büto.n çabalan saıf ettikten sonra gerektiginde ojlunu ve 
eşini bırakmasını bilmelidir. Bu husus bir tebliAei için önemli bir kilometre taşı 
olmalıdır. 

Nuh (AS) 'm tebliAini stırdttrürken; sonunda Allah'a sıR;ınması ve "Ben 
maAlup oldwn." demesi tı.zerine Cenab-ı Allah'ın tufan olayı ile onu desteklemesi, 
yttce Allah'ın peygamberini ve teblilf.erini kttfbr sistemlerine karşı desteklemesinin 
bir delilidir. 

Tufan badisesi Hz. Nuh'u (AS) destekleyen bir mucize olsa bile yUce Al
lah'm Nuh (AS)'a gemiyi yapmasını emr etmesi, bu çizgide başanya ulaşmanın so
mut omeklerini vermekte ve aynı zamanda sebepler dünyası insanianna Kur'an'ın 
bir tebligi olmalıdır. 

Nuh (AS) kendisine verilen teblit görevini 950 yıl gibi uzun bir sürede 
tamamlamıştır. Bu sürede Hz. Nuh'un (AS) onlara hakikatleri ulaştmnası, onların 
da hakikatlan kabul etmeyip tekzip erm.eleri kavminin tufanla yok olmalarıyla so
nuçlanmıştır. 

Tufan hadisesinin evrenselligi konusunda farklı mulahazalar olsa bile tufan 
coArafık olarak bölgesel olmasına raAmen insanların Ulmüntı. kapsama bakımından 
evrensel olması daha tercihe şayan bir görttştUr. Tufan hadisesi dip birçok pey
gamberin yaptıAı gibi aynı zamanda bir hicret olayıdır. 

Nuh (AS)'m gemisi mucize oldulu gibi yeıytızUnde yapılan ilk gemi olma 
ozelliAine sahiptir. Bu geminin motorlu ol<fuAu göro.ştı. tercihe şayan bir gOrtışt:Ur. 

Nuh (AS)'m gemi yapımında kullandılı aAaçlann yetiştirilmesinin kaç yıl
da yetiştiAi, gemi yapımının kaç yılda yapıldıAı ebadı, biçimi, ziftle sıvanmMı vb. 
şeyler Tevrat'a ait bilgilerdendir. Keza gemi yapımında kuJlandan kerestenin cinsi, 
geminin katianna nelerin yerleştirildigi hakkında bilgiler ise kitab-ı mukaddestedir. 

Tennurun kime ait olduAu, yeri vs. hakkındaki söylenenlerin ekseriyeti de 
lsrailiyattandır. 

Gemiye binenierin sayısı, kimlikler hayvanlar ve onların çeşitleri bakkın
daki söylenenlerin hemen tamamı da israiliyattır. Hele hangi hayvanın önce, han
gisinin sonra gemiye bindi� iblis ile merkep arasında geçtiAi kuyııJk tutma vb. 
şeyleri tamamıyla israiU haberdendir. 

Nuh (AS) gemiye bindiAi zaman 600 yaşındaydı, bundan sonra 350 yıl 
yaşadı tarzındaki rivayet Tevrat'tan alınmıştır. Ve Kur'an'da bildirilen gerçeldere 
aykındır. Zira Kur'an-ı Kerim: Nuh'un kavmi içinde, peygamber oluşundan tuf4na 
kadar 950 yıl kaldıaını ifade eder. Tufandan sonra ne kadar yaşadlAını Allah bilir. 

Nuh (ASfm gemiye binmeyen ogiu için; zina mahsulu oldulu veya hanı
mının başka kocasından üvey otlu olduAn yolunda yapılan rivayetler gayri sahih ve 
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batıl olan rivayetlerdir. Zira Kur'an-ı Kerimde Nuh'un öz oaiu oldugu ifade edil
mektedir. Peygamberin eşine zina isnadı uygun olmayan çirkin bir sözdür. 

Gemide kaç kişi vardı, bunların Nuh'a olan yakınlıAJ ne idi, adları neler di, 
tafsilatlan tesbit etmek imkansızdır. Söylenenler karanlıp taş atina, mesnetsiz bir 
konuşmadan öteye geçmez. Bunların sayıca bilinmesinde, isimlerinin tesbitinde 
fayda olsaydı Allah veya O'nun elçisi bildirirdi. Bildinnedigine göre kurcaimakta 
hiç bir kazanç yoktur. Bu rivayetler içerisinde "gemide olanlar sadece Nuh'a kara
beti olan kimselerdir" diyenler vardır ki bu açıkça Kur'an'la çclişmektedir. Zira 
gemiye binenler sadece Nuh'un ailesinden ibaret deAillerdi. 

Bir kısım rivayetlarde Hz. Nuh'un Gemiye eti yenen hayvanlardan yedişer 
çift, yemiyenlerden ise ikişer çift aldtAt hakkındaki rivayetler Tevrat'ta yer alır. 
Apacık. bu Kur'anın ifadesine muhaliftir. 

Gemiye binenierin aslandan korkmalan üzerine aslanın hammalı bir hasta
lıAll yakalanması, Tufan esnasında suyun ne kadar yeryüzUnU estiAi şeklindeki 
bilgiler, lsrailiyata dayanır. Bunları bilmek bilgiterimize katkıda bulunmaz, bil
ınernekte eksi klik sayılmaz. 

Tufan esnasında, Hz Nuh ve beraberindekilerin yedikleri taneli yiyecekler 
bakkındaki rivayetler, huhubatı öAüttükleri için güneşin zarar verınemesi için sUr
me taşı ile stınne yapıp gözlerine ilaç yerine sürdükleri yolunda yapılan rivayetler 
asılsız ve menetsiz haberlerdir. 

Nuh tufanı hakkında yapılan jeolojik ve arkeotojik çalışmalar da Kur'an-ı 
Kerim'i dogrulamaktadır. Tufanın insanların tumünü kapsama bakımından evren
sel; yeryüzUnU kapsama bakımından ise bölgesel oldugu görtışü agırlık kazanan 
görttşttır. 

Nuh (AS) hakkındaki en doArtı bilgiler Kur'an'a aittir. 950 yıl kavmi ara
smda yaşamış ulu'l azın sahibi tufan hadisesinin kahramanıdır. Gemiye binmeyen
ler içinde eşi ve çocuAlJda old$ halde, binmeyenlerin boAulanlardan oldugu kesin 
olan bir gerçektir. 
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